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ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่การเป็นประชาคมประชาชาติแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นการผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มติชนรายวันได้สรุปจุดเด่นจุดด้อยของการอุดมศึกษาไทย ดังนี้
4. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศูนย์วิจัยที่มี
  ⌫
เมือ่ เทียบความสามารถด้านการแข่งขันของไทยกับประเทศ ศักยภาพในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
ในประชาคมอาเซียน ไทยอยูใ่ นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และ ต่างประเทศ
จุดอ่อนของอุดมศึกษาไทย คือ
มาเลเซีย รายได้ประชากรต่อหัวเฉลีย่ สูงกว่าอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์
1. การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ ยั ง ไม่ ส ามารถพั ฒ นาให้
และเวียดนาม เป็นรองเฉพาะสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย และมี
จุดแข็งอื่นๆ เช่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาในระดับสากล
2. บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
และสามารถเติบโตได้อกี มาก และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ทัง้ ทางบกและทางอากาศทีเ่ ชือ่ มประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เกี่ยวกับอาเซียน และการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษา
จีน กับเอเซียตะวันตก นอกจากนีโ้ ครงการพัฒนาความร่วมมือ ยังอยูใ่ นวงจำกัด
3. บัณฑิตที่จบไปยังไม่สามารถสนองความต้องการของ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอื้อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการลงทุนและการคมนาคมในภูมภิ าคอาเซียนได้ไม่ยาก ภาคการผลิตและบริการ
4. สัดส่วนของอาจารย์ระดับปริญญาเอก และตำแหน่ง
สิง่ ทีป่ ระเทศไทยตามหลังหลายประเทศ คือ ทักษะด้านภาษา
ทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ทีจ่ ะส่งผลกระทบการแข่งขัน ทางวิชาการยังต่ำกว่าแผนทีก่ ำหนดไว้
5. ขาดการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ด้านแรงงานจากการเปิดเสรีด้านแรงงาน ทั้งการเข้ามาของ
6. การจัดการศึกษาทีค่ ณ
ุ ภาพไม่เท่าเทียมกัน
แรงงานในกลุม่ อาเซียนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้ดี
7. การศึกษาของไทยยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
ย่อมได้เปรียบค่าจ้างที่สูงกว่า นอกจากนั้นการเคลื่อนย้ายของ
ส่วนทีเ่ ป็นภัยคุกคาม เช่น
แรงงานไทยไปยังประเทศทีใ่ ห้คา่ ตอบแทนสูง เช่น สิงคโปร์ และ
1. การเปิดเสรีธรุ กิจการศึกษาทำให้การแข่งขันรุนแรงขึน้
มาเลเซียจะมีผลต่อการขาดแคลนแรงงานในประเทศในบางสาขา
2. ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นยั ง ไม่ ม ี ร ะบบการถ่ า ยโอน
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จากกการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของการอุดมศึกษาไทย หน่วยกิตและรับรองคุณวุฒริ ะหว่างกัน
3. บางประเทศมีการตืน่ ตัวและพัฒนาการศึกษา เช่น
โดย สกอ. พบว่า อุดมศึกษาไทยมีจดุ แข็งทีส่ ามารถแข่งขันได้ เช่น
สิงคโปร์ สร้างแรงจูงใจให้คนต่างชาติที่มีความสามารถ
1. มาตรฐานและความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ
ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของไทยเป็น โดดเด่นไปศึกษา และทำงานในประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตร
สองภาษา ซึ่งเมื่อเทียบด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทีย่ อมรับในต่างประเทศ
2. มี ห ลั ก สู ต รนานาชาติ จ ำนวนมากที ่ พ ร้ อ มรองรั บ กับค่าเรียนที่ไม่สูงนักทำให้สิงคโปร์เป็นคู่แข่งสำคัญของไทย
และหลายประเทศในประชาคมอาเซียน นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรม
นักศึกษาต่างชาติ
3. มีจุดแข็งในด้านการเรียนการสอนและความเข้มแข็ง ของสิ ง คโปร์ ล ้ ว นเป็ น อุ ต สาหกรรมที ่ พ ึ ่ ง พาความรู ้ ท างด้ า น
ทางวิชาการในสาขาที่เป็นความต้องการของต่างประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความโดดเด่นด้านการวิจยั
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวชศาสตร์เขตร้อน เกษตรเขตร้อน ทำให้สงิ คโปร์เป็นตลาดการศึกษาในภูมภิ าคทีน่ า่ เกรงขาม
การท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
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เวียดนาม มีความตืน่ ตัวและตัง้ รับการเปิดประชาคมอาเซียน
อย่างแข็งขัน คนหนุ่มสาวของเวียดนามให้ความสำคัญกับ
การศึกษาระดับสูงมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองยอมลงทุนเพื่อ
การศึกษาแก่บุตรหลานมากขึ้น และการเปิดตลาดเสรีทำให้
ประชาชนเวียดนามมีรายได้พอจะส่งลูกหลานเรียนสถาบัน
การศึกษาเอกชนมากขึ้น รัฐบาลยังให้ทุนนักศึกษาเวียดนาม
เรียนต่อต่างประเทศเพื่อสร้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
รวมถึงส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี ขณะนี้
เวียดนามมีผู้ที่จบปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า
ประเทศไทย
ฟิลปิ ปินส์ ได้เร่งพัฒนาการศึกษาเพือ่ ผลิตบุคลากรในสาขา
ที่เป็นความต้องการของตลาด นักศึกษาฟิลิปปินส์สนใจเรียน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงสาขาทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ เช่น การจัดการ
ธุรกิจ และการตลาด นอกจากนี้พลเมืองฟิลิปปินส์รุ่นใหม่
ยังให้ความสนใจศึกษาต่อในต่างประเทศในสาขาต่างๆ อย่าง
หลากหลาย อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ กฎหมาย สิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ วและการโรงแรม โดย
มีข้อมูลระบุว่า เด็กฟิลิปปินส์ร้อยละ 50 สนใจเรียนในสาขา
การจัดการธุรกิจ และอีกร้อยละ 31 สนใจศึกษาต่อปริญญาโท
และเอกในต่างประเทศ
อินโดนีเซีย ซึง่ เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ในอาเซียน
และมากกว่าร้อยละ 30 อยูใ่ นวัยต่ำกว่า 15 ปี คนเหล่านีส้ นใจ
ที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาศในการหางานทำ
เนื่องจากนายจ้างในอินโดนีเซียยินดีรับผู้จบการศึกษาจาก
ต่างประเทศมากกว่า
มาเลเซีย มีเป้าหมายยกฐานะของประเทศเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.2563 จึงมีการลงทุน
สร้างทรัพยากรมนุษย์ครัง้ ใหญ่ ในปี พ.ศ.2554 มาเลเซียมีกำลัง
แรงงานที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปเพียงร้อยละ 23 หาก
มาเลเซียต้องการยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศ
พัฒนาแล้ว จะต้องเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปให้ได้ร้อยละ 37 ภายในปี พ.ศ.2558 ทำให้
รัฐบาลมาเลเซียเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐรับอาจารย์
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้น โดยรัฐบาลมาเลเซีย
ตั้งเป้าหมายผลิตผู้จบปริญญาเอกให้ได้ 18,000 คน ภายในปี
2558
ที่มา : “อุดมศึกษาไทย สู่ประชาคมอาเซียน โอกาสหรือ
ภัยคุกคาม” มติชนหน้าพิเศษ
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บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
มี รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.สุมาลี
อุณหวณิชย์ นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร และนางวันทนีย์ จารเขียน เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลีย่ คะแนนการประเมินเป็น 4.91 คณะกรรมการมีขอ้ คิดเห็น
ว่า บุคลากรและผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยมีความตั้งใจ
กระตือรือร้นในการทำงาน เปิดใจและยอมรับความคิดเห็น และ
มีจิตสำนึกในการให้บริการ โดยมีข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาว่า การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการต่างๆ ควรสะท้อน
ผลงานที ่ แ ท้ จ ริ ง ของโครงการ การกำหนดประเด็ น ความรู ้
ในการจัดการความรู้ควรเป็นประเด็นที่บุคลากรทุกคนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ และการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย ควร
เป็นหน่วยงานทีป่ ระสานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของคณะต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าการบริหารงาน
ทั่วไปและธุรการ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระยะยาวว่า
บัณฑิตวิทยาลัยควรวางยุทธศาสตร์เพือ่ หาแหล่งทุนจากภายใน
และภายนอกเพือ่ สนับสนุนการทำวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ให้
สอดรับกับอัตลักษณ์ใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ได้เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาว่า ประเมินเสร็จแล้วจำนวน 136 แห่ง มีสถาบัน
อุดมศึกษาทีผ่ า่ นการรับรองจำนวน 132 แห่ง เป็นการรับรองระดับ
ดีมาก 32 แห่ง และระดับดี 100 แห่ง รับรองแบบมีเงือ่ นไข 1 แห่ง
และไม่รับรอง 3 แห่ง จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถาบัน
อุดมศึกษาที่ประเมินเสร็จแล้ว พบประเด็นที่เป็นปัญหาของ
สถาบันอุดมศึกษาเรื่องใหญ่ๆ คือ การสร้างงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพมิ พ์ในวารสารทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ และ
งานวิจยั ทีส่ ามารถนำไปพัฒนาประเทศได้ยงั มีนอ้ ย ขณะทีร่ ะบบ
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็มปี ญ
ั หา เนือ่ งจาก พบว่า
ยังมีอาจารย์ที่จบระดับปริญญาตรีอยู่จำนวนมากกระทบกับ
การสร้างงานวิจยั และการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รบั การประเมินในปี พ.ศ.2554 และได้รบั การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในระดับดีมาก
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