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บันทึ กเรื่องเล่า 
สรุปการบรรยายึ“บทบาทของอุดมศ กษายุคใหม่ภายใต้บริบทการพัฒนาคุณภาพอุดมศ กษาไทย” 

อ.ธนิตสรณ์ึจิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศึ(มจธ.) 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณึพ.ศ.ึ2558 

วันศุกร์ที่ึ8ึพฤษภาคมึ2558ึเวลาึ15.00-18.00ึน. 
กองนโยบายและแผน 

 

ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้ 
นายนันทรัตน์  ลี้ พ้น
พาล 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 
กองนโยบายและแผน 

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ม า จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงึและเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเรียนรู้ึ
(learning to Change-Changing to Learn) 
เราอยากให้ มหาวิทยาลัยของเราเป็นแบบใดใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแห่ง
คว าม เป็ น เ ลิ ศ  มห าวิ ท ยาลั ย แห่ ง คว ามสุ ข 
มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ ต่อมาเราอยากเห็น
การศึกษาเป็นอย่างไร เราต้องการสอนให้เด็กคิด
เป็น ท าเป็น ใช้ชีวิตเป็น เรียนจบกลับไปท างาน
พัฒนาบ้านเกิด มีงานท า เห็นคุณค่าของตนเองและ
คนอ่ืน มีทักษะฝีมือ มีคุณธรรม สร้างทางเลือกใน
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เราต้องทบทวน
ภารกิจ มองอนาคตระยะยาว 15-20 ปีข้างหน้า 
บริหารการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่อนาคต  
     สาระส าคัญของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  2542 คือ สร้ าง เด็กไทยให้ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคมไทย 
เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และพัฒนา คิดได้ ท าเป็น และสามารถปรับตัวให้
ด ารงชีวิตได้ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระส าคัญของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พัฒนาเด็กไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข 
ใฝ่รู้ คิดเป็น ท าเป็น และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี 
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ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้ 
    จากดัชนีทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา พบว่า ประเทศในเอเชียสาม
ประเทศที่จัดการศึกษาประสบผลส าเร็จ คือ 
ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ส่วน
ประเทศไทยอยู่ อันดับที่ 35 เมื่อไปดูข้อมูล
เด็กไทย พบว่า เด็กไทย 10 คน 7 ใน 10 คน 
ออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนน้อยเท่านั้น
ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะห์ ต่ อ ไ ป อี ก  พ บ ว่ า  ผู้ ที่ จ บ
มหาวิทยาลัยอัตราตกงานสูงกว่าผู้จบ ปวช. -
ปวส.  ทั้ งๆ ที่ ลงทุนไปกับการศึกษา เสีย
ค่าใช้จ่าย 3-4 แสนบาทต่อคน ค าถามต่อมาคือ 
แล้วนักศึกษาจะเรียนมหาวิทยาลัยไปเพ่ืออะไร 
ถ้าคนที่จบมาท างานไม่ได้ และไม่มีงานท า 
     เราต้องมาทบทวนภารกิจอุดมศ กษาไทยึ
(reprofiling Thai Higher Education) 
มหาวิทยาลัยควรมีอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนแปลง
เพ่ืออยู่ ได้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 
     บริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย  
     (1) แนวโน้มประชากรไทยในศตวรรษท่ี 21 
มุ่งสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) ส่งผลให้ผลิต
ภาพหายไป รายจ่ายจะสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และวิทยาการทางการแพทย์ท า
ให้คนมีแนวโน้มชีวิตอยู่นาน แนวโน้มอุดมศึกษา
ต้องมุ่ งสร้ างผลิตภาพกลุ่ มผู้ สู งอายุซึ่ งเป็น
กลุ่มเป้าหมายใหม่อุดมศึกษา และการสร้าง
โครงการต่อเนื่องระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
หน่วยงานอ่ืนๆ (outreach programs) ในการ
ลงทุนจัดการศึกษา และการสร้างทุนสังคม
ส าหรับผู้สูงวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริบทของสังคมไทยที่ เปลี่ ยนไป 
ป ร ะ เ ทศ ไท ยก า ลั ง เ ข้ า สู่ สั ง ค ม
ผู้สูงอายุ และก าลังขาดก าลังแรงงาน 
อาเซียน เมกะโปรเจค เศรษฐกิจ
ดิจิตอล การคมนาคมขนส่ง และการ
ปฏิรูปการศึกษา 
1. เพ่ิมผลิตภาพของแรงงานในวัย
ท างาน และกลุ่มผู้สูงอายุ คนท างาน
มีเงิน มีก าลังฐานะทางเศรษฐกิจ  
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ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้ 
      (2) แนวโน้มก าลังแรงงาน โจทย์ใหม่ของ

การศึกษาไทยต้องพัฒนาคนทั้งประเทศ เรา
ลงทุน 5 แสนล้านบาทต่อปีในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ป.1-ม.6) ให้คน 9-10 ล้านคน 
และลงทุน  1  แสนล้ านต่อปี ให้นั กศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา 2 ล้านคน แต่ประเทศลงทุน
ไม่กี่หมื่นล้านกับแรงงาน 35-40 ล้านคน และ
ไม่ลงทุนกับคนสูงวัยที่ท างานได้นับล้านคนให้
ท างานได้ต่อไป  
     (3) แนวโน้มการลงทุนโครงการขนาดใหญ่/
Land Link/เขตเศรษฐกิจพิเศษ เราต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับประเทศ และพ้ืนที่ ด้วยการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่ ทั้งระบบบริหารน้ า 
ระบบจัดการขยะ รถไฟรางคู่เชื่อมสุวรรณภูมิ
และจีน โครงข่ายถนนระหว่างประเทศเพ่ือ
สร้างโอกาสให้กับเมืองที่ เจริญเติบโตใหม่ 
(New growth city)  
     (4) แนวโน้มเศรษฐกิจดิจิตอล ประเทศไทย
พัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งมอบความรู้จาก
ห้องเรียนสู่ห้องเรียนในโลกเสมือนจริง ด้วยการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Massive Open Online Courses; MOOCs) 
ไม่ว่าใครจากซีกโลกไหนก็สามารถเข้าเรียนได้
ไม่จ ากัดจ านวน และจัดการเรียนการสอนผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในสาขาวิชา
ต่างๆ ให้กับคนวัยท างานและผู้สูงวัยโดยเฉพาะ 
     (5) แนวโน้มทิศทางปฏิรูปประเทศ ของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มุ่งสร้างความ
เข้มแข็งของพ้ืนที่ การกระจายอ านาจลงสู่ฐาน
พ้ืนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น อุดมศึกษา
ต้องเป็นที่ พ่ึงทางวิชาการ การพัฒนาระบบ
ข้อมูล เพ่ือกลไกการจัดการระดับพ้ืนที่ การ
เตรียมความพร้อม และผลิตก าลังคนให้ท้องถิ่น 
สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนวัตกรรม อาทิ โครงการเคลื่อนย้าย
นักวิจัยภาครัฐสู่ภาคอุตสาหกรรม (Talent 
Mobility)  

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนให้กับแรงงาน 35-
40 ล้านคน และผู้สูงวัยที่ท างานได้
นับล้านคนให้ท างานได้ต่อไป 
2. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ภาคสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
3. ช่วยสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ให้แต่ละพ้ืนที่ ทั้งระบบบริหาร
จัดการน้ า การจัดการขยะ รวมถึง
โครงการรถไฟรางคู่ ในเมกะโปรเจค
เหล่านี้ ตัวอย่างการสร้างเส้นทาง
ไทย-ลาว-จีน, และการสร้างเส้นทาง
คมนาคมทางพม่า 
 
4, ต้องใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิตอลในการใช้จัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
การสร้างหลักสูตร E-Learning ใน
สาขาวิชาต่างๆ ให้กับคนท างานและ
ผู้สูงวัย หรือการสร้างรายวิชาศึกษา
ออนไลน์ 
 
 
 
5. ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ สังคม และสร้างความ
เข้มแข็งในแต่ละพ้ืนที่ ผลิตก าลังคน
ให้ท้องถิ่น การใช้ความรู้ในสาขาวิชา
ต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็ง 
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม การ
เคลื่อนย้ายคนเก่ง รวมถึงการเพ่ิม
การลงทุนในการวิจัยเพ่ือตอบสนอง
ท้องถิ่น 
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ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้ 
 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.), การบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์
วิชาต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน (STEM 
Education), การเพ่ิมการลงทุนในการวิจัย 
     จ า กทั้ ง  5  บ ริ บท ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น 
ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ในการอุดมศึกษาใหม่   
     (1) การจัดสรรงบประมาณตามผลการ
ท างาน  
     (2) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและระบบการบริหารจัดการที่ดี  
     (3) สนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ทางของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง/พ้ืนที่ที่
เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจ ตามภูมิสังคมของ
พ้ืนที่  
     (4) การลดการพ่ึงพาแหล่งรายได้จากค่า
เล่าเรียน  
     (5) เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้
จากการวิจัยพัฒนานวัตกรรม/การบริการ
วิชาการ 
     เครื่องมือที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ดี ได้แก่ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ 3 
ทุนพัฒนาอจารย์มหาวิทยาลัย โครงการ
มหาวิทยาลัยระดับโลก โคร งการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ การจัดสรรค่าใช้จ่ายต่อ
หัวเพ่ือการผลิตบัณฑิตเฉพาะ 
     กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ มจธ. พัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
นักปฏิบัติ (Hands on) มาเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ส่งผลให้ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว
ของไทยที่ยังรักษาอันดับมหาวิทยาลัยระดับ
โลกได้ โดยอยู่ในอันดับที่ 349 ของโลก ติด 1 
ใน 400 และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 50 ใน
เอเชีย จากการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัย
แห่งเอเชีย ประจ าปี 2013-2014 โดย Times 
Higher Education Asia University 
Rankings และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน
ไทยและเป็นอันดับที่ 29 ที่เติบโตเร็วที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แน วท า ง ก า ร อุ ดม ศึ ก ษ า ต้ อ ง มี
เป้าหมายที่ชัดเจน คุณค่าของการ
ด ารงอยู่ของอุดมศึกษา ค้นหาและ
สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัว พร้อม
กับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การ
เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ดี  (Good 
University) 
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ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้ 
      บุคลากรเพ่ิมจาก 1,100 คน เป็น 2,200 

คน (2 เท่า) รายรับรวมเพ่ิมจาก 1,000 ล้านสู่
กว่า 4,000 ล้านบาท (4 เท่า) และเงินสะสม
เพ่ิมจากเกือบ 500 ล้าน สู่กว่า 4,000 ล้าน
บาท (8 เท่า) การเปลี่ยนแปลง มจธ. เป็นแบบ 
S-curve  

 

 


