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แผนพฒันาอุดมศกึษาของชาต ิ: จุดร่วม

ด้านการศกึษาของประเทศในประชาคมอาเซียน

และคุณลักษณะอุดมศกึษาไทยในอนาคต

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของชาติมี

ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงเพราะเป็นหลัก

ในการชีน้�าว่าจะพฒันาอดุมศกึษาของชาติ

ไปในทิศทางใด และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาต ิซึง่  

สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องปฏิบตัไิปในทิศทาง

นัน้ๆ ในปัจจุบนัได้มีการประกาศใช้กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 - 2565) โดยท่ี “แผนอดุมศกึษา

ระยะยาว” ฉบับท่ี 1 ถูกจัดท�าขึน้ในปี 

พ.ศ. 2533 มีระยะ 15 ปี ครอบคลมุระหวา่ง 

พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความไม่ต่อเน่ืองของแนวทางในการพฒันา 

การอุดมศึกษาของชาติ เพราะทัง้ 2 แผนนี ้

มีชว่งระยะหา่งของการใช้อยูป่ระมาณ 3 - 4 ปี 

และนอกจากนีใ้นการปฏิบตัิจริงยงัคงใช้วิธี

ปฏิบตัิในรูปแบบเดิม คือ มีการสร้างแผน

พฒันาอดุมศกึษาของชาต ิทกุระยะ 5 ปี ซึง่

คอ่นข้างจะผิดหลกัการ เพราะการศกึษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของคนนัน้เป็นเร่ืองท่ีต้อง

ใช้เวลา แผนพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะ

ระดบัอดุมศกึษานัน้จงึควรเป็นการท�าแผนฯ 

เพ่ือแก้ไขและวางแนวทางป้องกันปัญหา

อนัจะเกิดในเวลาข้างหน้า มิใชเ่ป็นการด�าเนิน

การเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยู่ในปัจจบุนัซึง่

จะท�าให้ไมท่นัการณ์ 

สาระส�าคัญของแผนพัฒนาอุดมศึกษา

แห่งชาตฉิบบัที่ 1 - 10

จากการเปรียบเทียบสาระส�าคัญท่ี

ก�าหนดไว้ในแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ตัง้แตแ่ผนท่ี 1 - 10 ซึง่ได้สรุปไว้ในตารางท่ี 1 

แล้วได้พบว่ารัฐได้ก�าหนดนโยบายส�าคญัๆ 

ตา่งๆ ไว้ในแตล่ะแผนฯ ซึง่ประกอบไปด้วย

สาระส�าคญั เชน่ การจดัการศกึษาให้มีเอกภาพ 

มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้าง

ความเสมอภาคทางการศกึษา จะขยายการศกึษา

สู่ปวงชน จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต 

นิภาพรรณ เจนสันตกุิล1

ไชยณัฐ ด�าดี2

1 อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะและ

การจดัการภาครัฐ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล.
2 นกัวชิาการอิสระ ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์

ประยกุต์ สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
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ผลติบณัฑิตในสาขาท่ีจ�าเป็นของประเทศจะ

เน้นในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การศกึษา อนัได้แก่ การบริหารและจดัการ

ศึกษา มาตรฐานการศึกษา คุณภาพของ

อาจารย์ คณุภาพของบณัฑิตท่ีจบการศกึษา

ออกไป การบริหารวิชาการ การให้อิสระใน

การบริหาร การวิจยัและพฒันา การจดัตัง้

สถาบนัวิจยั การเน้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม การระดม

ทรัพยากรมาใช้เพ่ือการศึกษา การสร้าง

เครือขา่ยการเรียนรู้ และการให้การสนบัสนนุ

เอกชน

ตารางท่ี 1 สาระส�าคญัในแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 1 - 10

นโยบาย แผนพฒันาอุดมศกึษาแห่งชาตฉิบบัที่ 1-10

1

2505

2

2510

3

2515

4

2520

5

2525

6

2530

7

2535

8

2540

9

2545

10

2551

เอกภาพทางการศกึษา P P

กระจายโอกาสทางการศกึษา P ·

เสมอภาคทางการศกึษา P · P

การศกึษาปวงชน ·

การศกึษาตลอดชีวิต · P

ผลติ วิทย์ วิศวะ เกษตร แพทย์ P P P

ผลติสาขาท่ีจ�าเป็น P P P P P

ปรับปรุงคณุภาพ ประสทิธิภาพ

        ด้านบริหารจดัการ P P P

        มาตรฐานการศกึษา P P P

        คณุภาพอาจารย์ P P

        คณุภาพคน บณัฑิต P · · ·

        การบริหารวิชาการ P P P

ความเป็นอิสระในการบริหาร P

การแตง่ต�าราไทย P P

วิจยัและพฒันา P

จดัตัง้สถาบนัวิจยั P
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นโยบาย แผนพฒันาอุดมศกึษาแห่งชาตฉิบบัที่ 1-10

1

2505

2

2510

3

2515

4

2520

5

2525

6

2530

7

2535

8

2540

9

2545

10

2551

วิจยัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ·

บริการทางวิชาการ

อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม

อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ·

ระดมทรัพยากรเพ่ืออดุมศกึษา

สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้

สนบัสนนุอดุมศกึษาเอกชน P P P P P

ท่ีมา: ดดัแปลงจากคณะนกัวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540 : 97.

หมายเหต ุ P ก�าหนดไว้ในแผน

 · ก�าหนดเป็นนโยบายแตไ่มป่รากฏในแผนฯ

ซึง่จากแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

จะเหน็ได้วา่มีหลายสว่นท่ีก�าหนดไว้แตไ่มถ่กู

น�าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและเม่ือศึกษา

งานของโอลิวาและแอสปินวอลล์ (Owlia ; 

& Aspinwall, 1996 ) ท่ีได้รวบรวมงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพการศกึษาและท�าการ

ศกึษาวจิยัเร่ืองมิตคิณุภาพการจดัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา พบว่า มิติคุณภาพการ

จดัการศกึษามี 6 มิตดิงันี ้

1. มิติ ท่ีเน้นสิ่งท่ีสัมผัสได้ ซึ่งเป็น

คุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุอุปกรณ์และ

สิ่งเอือ้อ�านวยต่อการศึกษา ประกอบด้วย

ดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 5 ดชันีได้แก่ 1) ความเพียงพอ

ของวัสดุอุปกรณ์ 2) ความทันสมัยของ

วสัดอุปุกรณ์ 3) วสัดอุปุกรณ์งา่ยตอ่การใช้งาน 

4)  วัสดุอุปกรณ์และสิ่ ง เ อื อ้อ� านวยต่อ

การศกึษาเร้าความสนใจในการใช้ 5) วสัดุ

อปุกรณ์สะดวกตอ่การน�าไปใช้ 

2. มิติ ท่ีเน้นคุณภาพของอาจารย์ 

ประกอบด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 5 ดชันี ได้แก่ 

1) จ�านวนอาจารย์มีเพียงพอ 2) อาจารย์มี

ความรู้ทางทฤษฎีอยา่งดีเย่ียม 3) อาจารย์มี

ประสบการณ์ด้านปฏิบตัดีิเย่ียม 4) อาจารย์

มีความรู้ท่ีทนัสมยั 5) อาจารย์มีความเช่ียวชาญ

ในการสอนและตดิตอ่สื่อสาร 

3. มิติ ท่ี เ น้นเจตคติของอาจารย์ 

ประกอบด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 5 ดชันีได้แก่ 

1) เข้าใจความต้องการของนิสิต 2) มี

ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ นิ สิ ต 

3) เอือ้อ�านวยความสะดวกและจดัเวลาให้

นิสิตส�าหรับให้ค�าปรึกษา 4) ให้ความใสใ่จ

แก่นิสิตแต่ละบุคคล 5) มีอารมณ์มั่นคง

สภุาพ 

4. มิตท่ีิเน้นเนือ้หา ประกอบด้วยดชันี

ท่ีบง่ชีค้ณุภาพ 6  ดชันี ได้แก่ 1) รายวิชาใน

หลกัสตูรสอดคล้องกบัการผลิตบณัฑิตของ
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สาขาวิชาชีพ 2) หลกัสูตรมีความยืดหยุ่น 

3) คุ้มคา่ตอ่การลงทนุในการศกึษา 4) การพฒันา

ผู้ เ รียนให้มีทักษะการติดต่อสื่อสารและ 

การท�างานเป็นทีม 5) พัฒนาให้ผู้ เรียนมี

ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 6) บรรจรุายวชิาท่ีเป็น

พืน้ฐานความรู้ทัว่ไป 

5. มิติ ท่ี เ น้นการถ่ายทอดความรู้ 

ประกอบด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 6  ดชันี ได้แก่ 

1) อาจารย์น�าเสนอ อธิบายและบรรยายได้

ชัดเจนเข้าใจง่าย 2) เนือ้หาท่ีสอนเรียง

ตามล�าดบัความยากง่ายและความซบัซ้อน

ของเนือ้หา 3) ภาษาท่ีใช้มีความคงเส้นคงวา 

4)  ประเมินผลด้วยความยตุธิรรม 5) วธีิการสอน

กระตุ้นเร้าความสนใจ 6) ให้ผู้ เรียนประเมิน

ผลการสอน 

6. มิตท่ีิเน้นความนา่เช่ือถือ ประกอบ

ด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 4 ดชันีได้แก่ 1) องค์

ความรู้ท่ีถ่ายทอดให้นิสิตถูกต้องตามหลกั

ทฤษฎี 2) เนือ้หาท่ีใช้สอนตรงตามความต้องการ

ของผู้ เรียน 3) เนือ้หาท่ีใช้สอนตรงตาม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 4) ความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีให้กบัผู้ เรียนสามารถน�าไปใช้

แก้ปัญหาในสภาพจริง 

ดงันัน้  ในแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ฉบบัท่ี 11 ไม่ควรละเลยในการสอดแทรก

เนือ้หาอาเซียนศึกษา และการตัง้ศูนย์

อาเซียนศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้

แลกเปลี่ยนเก่ียวกับความร่วมมือในมิติ

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม โดยมีการศกึษา

เป็นรากฐานของการพัฒนาตลอดจน

การพฒันามิติคณุภาพด้านการศกึษา วสัดุ

อปุกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือให้

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

ความร่วมมืออาเซียนด้านการศกึษา

สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ เ ร่ิมก่อตัง้ เ ม่ือเ ดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2504  โดยมีราชอาณาจกัรไทย สหพนัธรัฐ

มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ได้ร่วมกนั

จดัตัง้สมาคมอาสา (Association of South 

East Asia) ขึน้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และในการประชมุ 

สุดยอดผู้ น�าอาเซียนครัง้ท่ี 12 ในเดือน
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มกราคม 2550 ท่ีเซบ ูสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

ผู้ น� าอาเ ซียนได้ มีการจัดตัง้ประชาคม

อาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึน้ เป็นภายใน 

ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) รวมทัง้จดัโครงสร้าง

องค์กรของอาเซียนเพ่ือรองรับภารกิจและ

พนัธกิจ ซึง่เป็นท่ีมาของการน�าหลกัการนีไ้ปร่าง

เป็น “กฎบตัรอาเซียน” ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นธรรมนญู

การบริหารการปกครองกลุม่ประเทศอาเซียน

ทัง้ 10 ประเทศ ตามสโลแกนท่ีวา่ “สบิชาต ิ

ห นึ่ ง อ า เ ซี ย น ”  ( ส� า นัก ค ว า ม สัม พัน ธ์

ตา่งประเทศ, 2553 อ้างถึงใน จตพุล ยงศร, 

2554 : 45) ความร่วมมืออาเซียนด้านการศกึษา

เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้าน

ของอาเซียนท่ีให้ความส�าคญักบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ 

อาทิ การศึกษา การเ รียนรู้ตลอดชีวิต 

การจดัการศกึษาอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ 

ความร่วมมือในการเปิดเสรีด้านการศึกษา 

และเพ่ือให้เห็นชัดเจนมากขึน้ ผู้ เขียนขอ

น�าเสนอระบบการศกึษาของประเทศสงิคโปร์ 

ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ดงั

ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 สรุประบบการศกึษาของประเทศสงิคโปร์ ประเทศไทย และประเทศฟิลปิปินส์

ประเทศ ระบบการศกึษา

ประเทศสงิคโปร์ แบง่ออกเป็นระดบัประถม 6 ปี ระดบัมธัยมศกึษา 4 ปี ซึง่รวมแล้วเป็นการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานอยา่งน้อย 10 ปี แตผู่้ ท่ีจะเข้าศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยัจะต้อง

ศึกษาขัน้เตรียมมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี ปีการศึกษาของสิงคโปร์จะแบ่ง

ออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สปัดาห์ เร่ิมเปิดการศึกษาตัง้แต่

วนัท่ี 2 มกราคมของทกุปี ชว่งระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 กบัท่ี 2 และท่ี 3 กบัท่ี 4 

จะมีการหยดุ 1 สปัดาห์ ระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 กบัท่ี 3 หยดุ 4 สปัดาห์ และมี

ชว่งหยดุ 6 สปัดาห์ เม่ือสิน้สดุปีการศกึษา รัฐบาลสงิคโปร์ให้ความส�าคญักบั

การศกึษามาก โดยถือวา่ประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีส�าคญั และมีคา่ท่ีสดุของ

ประเทศ ในการนี ้รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศกึษาจนเสมือนกับ

เป็นการศกึษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดบัประถม และมธัยมล้วนเป็น

โรงเรียนของรัฐบาลหรือกึง่รัฐบาล สถานศกึษาของเอกชนในสงิคโปร์ มีเฉพาะ

ในระดบัอนบุาล และโรงเรียนนานาชาตเิทา่นัน้
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ประเทศ ระบบการศกึษา

ประเทศไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจบุนัตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 2545 มีการจดัระบบการศกึษา

ขัน้ประถมศกึษา 6 ปี (6 ระดบัชัน้) การศกึษาขัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี (3 

ระดบัชัน้) และการศกึษาขัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดบัชัน้) หรือ

ระบบ 6 - 3 - 3 นอกจากนัน้ระบบการศกึษาไทยยงัจดัเป็นระบบการศกึษา

ในระบบโรงเรียน การศกึษานอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอธัยาศยั 

ในการจดัระบบการศกึษาตามแนวพระราชบญัญตัฉิบบันี ้จะไมพิ่จารณาแบง่แยก

การศกึษาในระบบโรงเรียนออกจากการศกึษานอกระบบโรงเรียน แตจ่ะถือวา่

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัเป็น

เพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีภาษาองักฤษ

ใช้ค�าวา่ “Modes of learning” ฉะนัน้ แนวทางใหมคื่อ สถานศกึษาสามารถ

จดัได้ทัง้ 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทัง้ 3 รูปแบบ โดย

พระราชบญัญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 กล่าวว่าการจัดการศึกษามีสาม

รูปแบบ คือ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั

ประเทศฟิลปิปินส์ ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ โดยการศกึษาแบบท่ีเป็นทางการนัน้มีล�าดบัขัน้ตอนของการเรียน

อยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับ

อุดมศึกษา ในระดบัประถมศึกษานัน้จะใช้เวลาศึกษา ภาคบงัคบัหกปีท่ี

โรงเรียนของรัฐบาลหรือเจ็ดปีในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลกัสตูร

การศึกษาปฐมวยัซึ่งนกัเรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการศึกษาระดบันี ้

รวมไปถงึการเรียน ชัน้อนบุาลและอาจเป็นหลกัสตูรเตรียมประถมศกึษาก็ได้ 

นกัเรียนท่ีมีอายุระหว่างสามหรือสี่ปีจะเข้าเรียนในสถานรับเลีย้งเด็กก่อน

วยัเรียนจนกระทัง่มีอายคุรบ 5 - 6 ปี จงึจะเลื่อนขึน้ชัน้ประถมศกึษาปีท่ีหนึง่

ระบบการศกึษาในประเทศฟิลปิปินส์ใกล้เคียงกับระบบการศกึษาแบบ

เป็นทางการของสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีระบบการศกึษาของประเทศอ่ืนๆ 

ในทวีปเอเชียมักจะได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส หรือ

เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี ้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบ

ทวิภาษา บางวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอ่ืนๆ จะสอนเป็น

ภาษาฟิลปิปินส์
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จากระบบการศึกษาข้างต้นแสดง

ให้เห็นว่าระบบการศึกษาในประเทศ

สิงคโปร์ ประเทศไทยและประเทศ

ฟิลิปปินส์ต่างให้ความส�าคญักบัการ

ศกึษาและการจดัระบบการศกึษาให้

มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 

แม้ว่าระบบการศกึษา ระบบการ

เปิดปิดภาคเรียนจะแตกตา่งกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จตุพล ยงศร (2554 : 54) ท่ีท�าการ

เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 

พบว่า โดยภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของประเทศในประชาคมอาเซียน

ต่างให้ความส�าคัญกับการขยายโอกาส

ทางการศกึษาให้ทัว่ถงึ การยกระดบัคณุภาพ

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้สอดรับกบัความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่แม้วา่รูปแบบ

การปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมี

ความแตกต่างกัน แต่ในมิติทางการศึกษา

กลับพบว่าต่างต้องการให้การศึกษาเป็น

ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 

ส�าหรับประเทศไทย อาจจะต้องเตมิเตม็ความรู้

ด้านอาเซียนศกึษา ซึง่ข้อมลูอาเซียนศกึษา

ในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยทัง้ในรูปของ

วิทยานิพนธ์ หนงัสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์

อ่ืนๆ เ พ่ือรวบรวมข้อมูลและการสร้าง

ความร่วมมือในการจดัตัง้ศนูย์อาเซียนศกึษา

เ พ่ิมขึน้  และการสร้างเครือข่ายข้อมูล

ระหว่างห้องสมุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

ด้วยการเรียกและเก็บข้อมลูท่ี

ช่ือ CDS/ISIS (สีดา 

สอนศรี, 2532 : 45)

ลักษณะอุดมศกึษาไทยใน

อนาคต

คณะนกัวจิยัมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ (2540 : 330 - 

331) ได้กล่าวถึงแนวโน้มทาง

อุดมศึกษาของไทยในอนาคตไว้ 

ดงันี ้

1) การพฒันาระบบอดุมศึกษาด้าน

การท�าให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึน้คือให้

ตวัแทนประชาชน กลุ่มคนเข้าไปท�าหน้าท่ี

ก�ากับการท�างานของสถาบันอุดมศึกษา 

ประชาชน ชมุชนเข้าไปมีสว่นร่วมรับผิดชอบ

ในด้านคา่ใช้จา่ยทางการศกึษามากขึน้ โดย

สถาบนัอดุมศกึษาต้องตอบสนองตอ่มหาชน

โดยผลติบณัฑิต ท�าการวิจยัและบริการทาง

วิชาการมากขึน้

2) การสร้างความหลากหลายให้เกิดขึน้

ในระบบอุดมศึกษา (Diversity) ระบบ

อุดมศึกษาไทยจะเป็นระบบท่ีหลากหลาย

ตอบสนองตอ่ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นเสรีภาพ

ของระบบการผลติท่ีแตกตา่งกนัออกไป

3) อดุมศกึษาจะเน้นท่ีคณุภาพมากขึน้ 

(Quality) สังคมบริโภคสิ่ง ท่ีมีคุณภาพ

มากขึน้ มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพ

มากขึน้ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ
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จะไม่ได้รับความนิยมท�าให้ต้องปรับเปลี่ยน

หรือเลกิกิจการ

4) อดุมศกึษาในอนาคตจะเน้นการลด

ขนาดของการด�าเนินการ (Downsizing) ลด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่คงคุณภาพและ

ประสทิธิภาพไว้ และท�าให้มีขนาดพอเหมาะ 

(Rightsizing) ไม่ให้เสียค่าใช้จ่าย หรือ

ทรัพยากรไปโดยท่ีได้ประโยชน์ไมคุ่้มคา่

5) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

จะเป็นไปอยา่งกว้างขวาง (Technology in 

Education) ในอนาคตสถาบนัอุดมศึกษา

จะต้องรีบพัฒนาตามเทคโนโลยีให้ทัน 

เพ่ือใช้เทคโนโลยีเหลา่นัน้เพ่ือการศกึษา

6) ระบบความสัมพัน ธ์ห รือสาย

การบงัคบับญัชาแบบแนวดิ่งจะเปลี่ยนเป็น

ระบบเครือขา่ย (Networking) ตา่งต้องพึง่พา

ซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

แตต่า่งก็มีความเป็นอิสระในการด�าเนินงาน

โดยเน้นการตอบสนองตอ่ผู้ รับบริการอยา่งมี

ประสทิธิภาพ คลอ่งตวัและทนัตอ่เหตกุารณ์

7) การลงทุนร่วม (Joint Venture) 

กิจกรรมการอุดมศึกษาอันได้แก่การผลิต

บณัฑิต การวจิยัหรือการบริการแก่สงัคมจ�าเป็น

ต้องเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กบัภายนอกและ

องค์กรเอกชนต่างๆ เพ่ือจะได้รับประโยชน์

จากกิจกรรมเหลา่นัน้

8) ระบบการอุดมศึกษาก�าลงัก้าวสู่

ความเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) 

ซึง่เกิดขึน้ในหลายรูปแบบ สถาบนัอดุมศกึษา

ไทยต้องสง่เสริมให้สงัคมไทยไปสูก่ารคบค้า

และสัมพันธ์กับโลก และต้องปรับตนให้

สอดคล้องกบัความเป็นนานาชาติ

9) การบุกเบิกด้านวิจยัพืน้ฐานและ

การวิจัยเพ่ือการพัฒนา (Research and 

Development) สถาบนัอดุมศกึษาไทยต้อง

สามารถสร้างและพฒันาองค์ความรู้ขึน้ได้เอง 

เพ่ือประกันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

ความอยูดี่กินดี ระบบอดุมศกึษาต้องหนัมา

ให้ความส�าคญัตอ่บณัฑิตศกึษามากขึน้และ

ต้องด�าเนินการได้อยา่งมีคณุภาพ

10) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้

ความส�าคญัตอ่การพฒันาบคุลกิภาพมากขึน้ 

(Personality Development) การฝึกอบรม

หรือการพัฒนาความรู้เป็นอันมากจะถกู

ด�าเนินการโดยภาคธุรกิจหรือชุมชนเอง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องหันมาสนใจใน

การพฒันาคนอยา่งสมบรูณ์มากขึน้

จากคณุลกัษณะ 10 ประการข้างต้น 

จะเห็นได้ว่าสถาบนัอุดมศึกษาไทยจะต้อง

ปรับตวัในเร่ืองของการสร้างทนุทางปัญญา 
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ด้วยการผลิตทุนมนุษย์ท่ีมีความรู้ และ

สมรรถนะเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ท่ีมี

การเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนักบักลุม่

ประเทศอาเซียนได้ ในมิติของการใช้ภาษา 

การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และการ

ธ�ารงไว้ซึง่วฒันธรรมของประเทศไทยและเร่ง

นโยบาย 5 ประการของกระทรวงศกึษาธิการ

ในการด�าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน

ด้านการศึกษา เพ่ือจัดท�าแผนปฏิบัติการ

อาเ ซียนด้านการศึกษาของกระทรวง

ศกึษาธิการ ได้แก่ 

นโยบายที่  1 การเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสารและเจตคติ ท่ี ดี เ ก่ียวกับ

อาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนกัและเตรียม

ความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ภายในปี 2558 

นโยบายที่ 2 การพฒันาศกัยภาพของ

นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนให้มีทกัษะ

ท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าว

สูป่ระชาคมอาเซียน เชน่ ความรู้ภาษาองักฤษ 

ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะและความช�านาญการท่ีสอดคล้องกบั

การปรับตวัและเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรม

และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท�าของ

ประชาชนรวมทัง้การพิจารณาแผนผลิต

ก�าลงัคน 

นโยบายที่  3 การพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของ

นกัศกึษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทัง้

เ พ่ือให้ มีการยอมรับในคุณสมบัติทาง

วิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริม

ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา

ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนบัสนุน

การศกึษาตลอดชีวติ การสง่เสริมและปรับปรุง

การศกึษาด้านอาชีวศกึษาและการฝึกอบรม

ทางอาชีพทัง้ในขัน้ ต้นและขัน้ต่อเ น่ือง 

ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ

สมาชิกของอาเซียน 

นโยบายที่ 4 การเตรียมความพร้อม

เพ่ือเปิดเสรีการศกึษาในอาเซียน เพ่ือรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประกอบด้วย การจดัท�าความตกลงยอมรับร่วม

ด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 

ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส�าคญัต่างๆ 

เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับ

การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน   

นโยบายที่ 5 การพฒันาเยาวชน เพ่ือ

เป็นทรัพยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียน 

โดยนโยบาย 5 ประการข้างต้นควร

ด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมและค�านึงถึง

ความสอดคล้องและการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสความรู้ และการเปลีย่นแปลงของโลก

ท่ีเป็นพลวตัเพ่ือให้การพฒันาด้านการศกึษา

เป็นไปอยา่งยัง่ยืน
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