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เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจดั การประชุมมอบนโยบายการปฏิรปู การศึกษาใหแกผบู ริหาร
ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ และเลขานุการรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการไดชแี้ จงนโยบายการปฏิรปู กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับแผนการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนที่เกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานอุดมศึกษาสรุปได ดังนี้
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให
กาวไปสูไ ทยแลนด 4.0 สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการตองเนน คือ มุง
พัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูผา น
อินเทอรเน็ต การสราง Smart Farmer และ Smart Startup และ
แรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใชการศึกษาโดยยึดจังหวัดเปนฐาน
เพื่ อ ให สั ง คมไทยก า วสู เ ศรษฐกิ จ ที่ ขับ เคลื่ อ นดว ยนวั ต กรรม
(Value-based Economy) เพือ่ ใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ลดการนําเขา และเปนสังคมที่แบงปน
มหาวิทยาลัยถืิอวาเปนหนวยงานหลักทีส่ าํ คัญตอการพัฒนา
ไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเครือขายอุดมศึกษาเปน
พีเ่ ลีย้ งลงไปชวยโรงเรียนทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยตอง
ปรับตัวใหเปนมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาททีส่ าํ คัญ คือ การจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ใหเกิดความรูและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งทั้งสองสวนจะสงผลไปถึง
เศรษฐกิจและสังคม 4.0
อย า งไรก็ ต ามที่ ผ า นมาการอุ ด มศึ ก ษาไทยมี ป ญ หา
หลายประการ เชน
• งบประมาณดานการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับตางประเทศ
ในขณะที่งบประมาณมีจํากัด
• อุดมศึ ก ษายั งไมส ามารถปรับตัว เพื่อ รองรั บการลงทุน
ขนาดใหญของรัฐบาล
• ฐานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมลดลง
• สถาบั น อุ ด มศึ กษาผลิต บั ณ ฑิต เกิ น ความต อ งการของ
ประเทศหรือพื้นที่
• สถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตรที่มีความซ้ําซอนกัน และ
ไมตรงตามศักยภาพ ความเชีย่ วชาญของสถาบัน เนนจัดการศึกษา
เชิงพาณิชย (จัดการศึกษานอกที่ตั้งขาดคุณภาพ)
• มีอัตราการวางงานสูงกวาระดับการศึกษาอื่น
• การผลิตกําลังคนยังไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม และบริการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

• สัดสวนผูเรียนวิท ยาศาสตร/นักวิจัยมีจํานวนนอย และ
ทํางานไมตรงสายงาน
• บัณฑิตสายครุศาสตร/ศึกษาศาสตรสวนใหญขาดคุณภาพ
• ทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํา
• ปญหาธรรมาภิบาล การบริหารงาน
• งานวิ จั ย ไม มี คุ ณ ภาพ/ไม ต อบโจทย ก ารแก ปญ หาและ
พัฒนาประเทศ
จากปญหาขางตน กระทรวงศึกษาธิการไดนาํ มาวิเคราะหและ
จัดกลุมปญหาแตละดานตามหลักอริยสัจ 4 ไดขอสรุปแนวทาง
แกไขปญหาการอุดมศึกษาที่สําคัญบางสวน ดังแสดงในแผนภูมิ
นอกจากนั้น ยัง ไดชี้ แจง แผนการจั ดการอุดมศึกษาใหมี
ความเปนเลิศเฉพาะดาน ซึ่งเปนหนึ่งในแนวทางการแกปญหา
การอุดมศึกษา แผนดังกลาวมีเปาหมายเพื่อปรับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน ใหสามารถผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณ ภาพและ
สมรรถนะสูง สรางงานวิจัย ขยายองคความรู สรางสรรคผลงาน
นวัตกรรม รองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต เพือ่ ยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถ
ปรับระบบบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพ สรางการมีสว น
รวม และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยแผนฯ นี้เนนการผลิต
กําลังคนที่ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ 10 อุตสาหกรรม รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม ไดแก
1. การตอ ยอด 5 อุตสาหกรรมเดิ ม ที่มี ศักยภาพ (First
S-curve) ประกอบดวย 1) ยานยนตสมัยใหม 2) อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ 3) การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 5) การแปรรูป
อาหาร
2. การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบ
ดวย 1) หุนยนต 2) การบินและโลจีสติกส 3) เชื้อเพลิงชีวภาพ
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และเคมีชีวภาพ 4) ดิจิตอล และ 5) การแพทยครบวงจร
สําหรับกลุมกิจการที่ตอบสนองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
13 กลุมกิจการ ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมง
และกิจการที่เกี่ยวของ 2) เซรามิกส 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง 4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน

5) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 6) การผลิตเครือ่ งมือ
แพทย 7) อุ ต สาหกรรมยานยนต เครื่ อ งจั ก รและชิ้ น ส ว น
8) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 9) การผลิต
พลาสติก 10) การผลิตยา 11) กิจการโลจีสติกส 12) นิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม และ 13) กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

แผนภูมิ แนวทางการแกปญหาการอุดมศึกษา

ผลิตบัณฑิตไมเปนไปตาม
ความตองการของประเทศ

งานวิจัยไมมีคุณภาพ ไมตอบ
โจทยการพัฒนาประเทศ

บัณฑิตสายครุศาสตร ศึกษา
ศาสตรสวนใหญขาดคุณภาพ

คุณภาพของบัณฑิตไมเปนที่
ยอมรับของสถานประกอบการ

หลักสูตรไมรองรับการเลี่ยนแปลง/
การพัฒนาของประเทศ
อาจารยขาดความรูที่ทันสมัย
ทํางานวิจัยเพื่อมุงเนนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการมากกวาเพื่อ
แกไขปญหา/การพัฒนาประเทศ
งานวิจัยขาดความเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคชุมชน
ระบบการคัดเลือกไมสามารถ
คัดกรองคนเกงเขามาเปนครูได
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูโดยตรง
ไมใหความสําคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรครูที่จะสามารถผลิตครู
ใหมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่ไมได
มาตรฐาน
บัณฑิตขาดทักษะการทํางาน
และเปนผูประกอบการ

บัณฑิตตกงาน

การรับนักศึกษาเกินแผนการรับ
โดยเฉพาะสาขาดานบริหารจัดการ

ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ และความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ

อุดมศึกษาเปนเลิศ

พัฒนาองคความรูใหทันกับศาสตร
ที่เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงงานวิจัยใหเขาสู
ตลาด

ผลิตงานวิจัยในองคความรูที่สนองตอบตอ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เชน รองรับ
Thailand 4.0 New s-Curve

จัดตั้งกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย

เชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม
ชุมชนทองถิ่น
พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรรคนเกง
คนดีเปนครู
ปรับหลักสูตรครุศาสตร ศึกษาศาสตร

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

สถาบันอุดมศึกษาเปน
พี่เลี้ยง

เปดหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐาน และตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน
สรางประสบการณในการทํางาน
ในสถานประกอบการจริง

โครงการสหกิจศึกษา

บมเพาะความเปนผูประกอบการใหม
ปริญญาตรีตอเนื่อง
หาจุดเดน สรางความเปนเลิศเฉพาะทาง

เปดสอนหลักสูตรที่ไมเชี่ยวชาญ
ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยูในระดับต่ํา

กําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาภาษา
อังกฤษในแตละหลักสูตรนอย
ไมไดกําหนดเปนสมรรถนะหลัก
ของผูจบการศึกษา

ปรับหลักสูตรใหเนนความสําคัญ
ดานทักษะภาษา
เพิ่มคุณสมบัติดานภาษา
กับผูจบระดับปริญญาตรี

นักศึกษาตองประเมินภาษา
อังกฤษกอนจบการศึกษา

สงเสริมมทักษะจําเปนสําหรับทํางาน
ควบคูกับวิชาการ
ปญหาธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการ
ที่เอื้อตอการทุจริต
การมุงผลประโยชนของฝายบริหาร

กําหนดมาตรการเพื่อการกํากับ ดูแล
ปรับแกกฎ ระเบียบ

ออกกฎหมายเพื่อแกปญหา
ธรรมาภิบาล



