
โดย 
ดร. อรสา  ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศกึษา”  วนัพฤหสับดีท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม อมนัตา จงัหวดัหนองคาย



OHEC ประเดน็น าเสนอ

ความท้าทาย

การปรับตัวของ
มหาวิทยาลัย

ทศิทางและนโยบายประเทศ

บริบทโลกและHEยุคใหม่
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OHEC
บริบทที่เปล่ียนแปลง

ทศิทางและนโยบาย
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

ประเทศไทย 4.0

แผนปฏรูิปประเทศ

EEC

มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
การประกันคุณภาพ

บริบทโลกยุคใหม่

โลกาภวิัตน์

technology disruption

big data

สังคมสูงวัย

ฯลฯ

3

อุดมศึกษายุคใหม่

LLL: degree & non degree

online education

university engagement

competency/social lab

research for Tech&Inno



เป็น "Value-based Economy" ที่ สร้างความม่ังคั่ ง
ยั่งยืน ผ่าน "Science & Technology“ และ  "Culture 
& Creativity" เพื่อให้ได้สินค้าที่เป็นนวัตกรรม
(Innovation) 

โมเดล ประเทศไทย 4.0

หลุดพ้น 3 กับดักส าคัญ

1. กับดักรายได้ปานกลาง  (Middle Income Trap)

2. กับดักความเหล่ือมล า้  (Inequality Trap)

3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา  (Imbalance Trap) 

“มั่งคั่ง” 

1
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ความม่ันคง 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2

4

6 5
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ทศิทางการขับเคล่ือนประเทศ 



OHEC 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย + 2 อุตสาหกรรมพเิศษ EEC
(อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับพัฒนาคนและการศึกษา)
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OHEC
แผนปฏรูิปประเทศ (ประกาศ 6 เม.ย 2561)
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11 ด้าน 
1. ด้านการเมือง

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ

3. ด้านกฏหมาย

4. ด้านกระบวนการยุตธิรรม

5. ด้านเศรษฐกจิ

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

7. ด้านสาธารณสุข

8. ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ด้านสังคม

10. ด้านพลังงาน

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต
และประพฤตมิิชอบ

ประโยชน์
ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์
ในเชิงสังคมและเศรษฐกจิอย่างสมดุล รองรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว 

ประชาชนมีสวัสดกิารของรัฐที่เหมาะสม 
มีโอกาสในการสร้างอาชีพ
และได้รับความเป็นธรรม

ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
ลดอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิ 
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว 

การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ประชาชน เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม

ประเทศชาติ



OHEC
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ผลลัพธ์ผู้เรียน

• Learner Person
• Co- creator
• Global Citizen

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวชิาการ

• จัดการเรียน วิจัยหรือ
บริการวิชาการซึ่งน าไปสู่
การสืบสาน สร้างความรู้
ความเข้าใจ

• ปรับประยุกต์ทัง้ไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ/อัตลักษณ์

• เกดิ impact ความภาคภูมิใจ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ผู้เรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศ

• สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาต ิเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกจิ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์

• มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันและองค์กร
ภายนอกทัง้ในและ
ต่างประเทศ

• เกดิ impact สูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน สร้างโอกาส 
มูลค่าเพิ่มและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

• สอดคล้องบริบทและความ
ต้องการของสังคมตาม
ความเช่ียวชาญ/
อัตลักษณ์

• บริหารจัดการที่ดีแบบ
ความร่วมมือทัง้ในและ
ต่างประเทศ

• เกดิ impact ในการสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศ

• มีหลักสูตรและจดัการเรียนรู้
ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี  
คุณลักษณะที่พงึประสงค์
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาต ิ
โดยความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ 

• บริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึ
ความหลากหลายและอสิระ
ทางวชิาการ

• มีระบบประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะและสถาบัน
อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับ
กฏหมาย/ มาตรฐาน
อุดมศึกษาต่างๆ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 (มีผลบังคับใช้ 18 สค 2561)



OHEC
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561

8

ต้นสังกัด 
• จดัให้มีการก าหนด

มาตรฐานการอุดมศึกษา
• วิเคราะห์ SAR และเสนอ

ประเดน็ที่ต้องการให้มี
การประเมินและตดิตาม
ตรวจสอบต่อ สมศ.

• ตดิตามการปรับปรุง
คุณภาพหลังการประเมิน
คุณภาพภายนอก

• ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
แนะน าเพื่อการพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง

ม/ส
• จัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน  
( 1.ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา              
2. จัดท าแผนพัฒนาและ
ด าเนินการตามแผน       
3. ตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ)

• จัดส่ง SAR ให้ต้นสังกัด
ทุกปี

• ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

สมศ.
• ประเมนิและตดิตาม
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

• จัดส่งรายงานผลการ
ประเมิน พร้อม
ข้อเสนอแนะให้
สถานศึกษาและต้น
สังกัด เพื่อเป็น
แนวทางพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพ

1

2

3

4

5

ต่อเน่ือง



IMD World Competitiveness Yearbook 2019

ประเทศ 2018 2019 เปลีย่นแปลง
สิงคโปร์ อันดับ 3 อันดับ 1

มาเลเซีย อันดับ 22 อันดับ 22

ไทย อันดับ 30 อันดับ 25

อนิโดนีเซีย อันดับ 43 อันดับ 32

ฟิลิปปินส์ อันดับ 50 อันดับ 46
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OHEC เสียงสะท้อนอุดมศึกษาในปัจจุบัน ????

14

ผู้เรียนลดลง/สถาบันอุดมศกึษาเท่าเดมิ/แข่งกันรับนักศกึษา/การศึกษาเชงิพาณิชย์
หลักสูตรแขง็ตัว/ขาดการบูรณาการศาสตร์/ไม่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนและผู้ใช้

บัณฑติ
การเรียนการสอนไม่สามารถสร้างทักษะการด ารงชีวติ-การท างานในโลกยุคใหม่ 
บัณฑติเก่งทฤษฎี ไม่สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏบัิตไิด้
ทศิทางและสัดส่วนงานวจิัยเพื่อความเป็นเลิศและงานวจิัยเพื่อการใช้ประโยชน์/สร้างมูลค่าเพิ่ม
ความสนใจและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภา/ผู้บริหาร/คณาจารย์และผู้ปฏิบัตงิาน
ปัญหาธรรมาภบิาล



ศักยภาพของคนยุคใหม่

ศักยภาพของคนรุ่นใหม่
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OHEC
Human Capital 4.0

Skill Gap 
??????

Globalization

Mobility

Big Data

Internet of 
Things

Work Life 
Integration

MOOCs

Competition

16



ค าถามส าคัญ
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ผลติบัณฑติ            สร้างคนให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พึง่พาตนเอง รับผิดชอบครอบครัว 
ด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ  พร้อมสร้างงาน/รองรับงานอนาคต

ค าถาม งานและต าแหน่งงานในอนาคตเป็นอยา่งไร  (อะไรอยู ่อะไรหายไป อะไรมาใหม)่
competencies & skill future ท่ีจ าเป็นส าหรับงานและต าแหน่งงานเหลา่นัน้
รวมทัง้ lifestyle คนยคุใหม่มีอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องทบทวน     การออกแบบหลกัสตูร รูปแบบการจดัการศกึษา/การเรียนการสอน และการวดัผล

การวจิัย                พฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์  สร้างเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ/ขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พึง่พาตนเองได้

ค าถาม งานวิจยัได้น าไปใช้ประโยชน์ลุ้มคา่กบัการลงทนุหรือไม ่เพียงใด (ปีละกวา่ 15,000 ล้านบาท)
สิ่งที่ต้องทบทวน    โจทย์วิจยั การเช่ือมโยงการท างานร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ การจดัการทรัพย์สินทางปัญญญาจาก 

งานวิจยั



school to work : การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

(career focused) และการได้งานท า (employability)

continuing professional development : การพัฒนาเชงิวชิาชีพ

ให้กับบัณฑิต เพื่อให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

various learning : การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการเช่ือมต่อการ

เรียนรู้กับการท างาน 18

18

Work-Integrated Learning (WIL) Philosophy : school to work/ 
life long learning /meta – competency conception



OHEC
มหาวทิยาลัยกับการปรับตัวครัง้ใหญ่

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและคนทุกช่วงวัย : degree & non-degree / LLL

รูปแบบการจัดการศึกษา : Work – Integrated Learning : WIL 

ทศิทางสากล : skill future, employability, collaboration, vocational training, Int’l

การวจิัยที่มีความสมดุลสู่การใช้ประโยชน์ทัง้เชงิสาธารณะและเชงิพาณิชย์

การบริการวชิาการที่เข้าถงึ เข้าใจ real sector อย่างแท้จริง

19



• เน้นการสอน/การสอบ
• เรียนในห้องเรียน
• แบ่งศาสตร์

• ให้ความส าคัญกับการคิดวิเคราะห์/สร้าง
ประสบการณ์/สร้างทักษะที่หลากหลาย
การลงมือท า แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้
ชุมชนสังคม เข้าใจชีวิตและสังคม 
เรียนรู้โลกกว้าง

• บรูณาการศาสตร์ /สหวิทยาการ
• เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วน

ร่วมจัดการศึกษา
• สร้างบรรยากาศค้นหา/สร้างความรู้/

สร้างงานด้วยตนเอง
• เรียนรู้และใช้ดจิติอลเพื่อการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม
• ประเมนิเพื่อการพฒันา

แบบเดมิ แบบ 4.0

20

ความจ าเป็นของการปรับตัวของหลักสูตรและการเรียนการสอน



สกอ.  (policy unit) สถาบันอุดมศึกษา (operating unit)
เตรียมคนรุ่นใหม่ (new generations) ท่ีมีความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพตลอดชีวิต

ปฏิรูปหลกัสตูรและการเรียนการสอนเป็น experiential learning

บรรจ ุWIL ไว้ในแผนอดุมศกึษาระยะยาวและระยะสัน้ ถ่ายทอดนโยบาย WIL สูแ่ผนปฏิบตัิการในระดบัคณะ ภาควิชา

สง่เสริมคณุภาพและมาตรฐาน WIL (new global workforce :-highly 
skills) และก้าวสูค่วามเป็นสากล (global scale)

อ านวยความสะดวก/จดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุ/สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทัง้ในระดบัประเทศและตา่งประเทศ/ค้นหาแนวปฏิบตัิท่ีดี 

สร้าง platform สนบัสนนุการขบัเคลื่อน WIL ในรูปแบบตา่งๆ อย่าง
ทัว่ถึง อาทิ เครือข่ายสหกิจศกึษา จดัสรรทรัพยากรสนบัสนนุ วิจยั
MOU กบัภาคผู้ประกอบการ หลกัสตูรคณาจารย์นิเทศ วนัสหกิจศกึษา
ไทย รางวลัสหกิจคกึษาดีเดน่ ทนุแลกเปลี่ยน 

เข้าร่วมและใช้ประโยชน์ในเวทีต่างๆ ตามความพร้อมและความสนใจ

ศนูย์กลางข้อมลูสหกิจศกึษา เพ่ือขยายวงพนัธมิตรสหกิจศกึษา ให้ความร่วมมือจดัส่งข้อมลูและใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันาสหกิจ
ศกึษา
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ทิศทางและเป้าหมาย



ความท้าทายมหาวิทยาลัยไทย

22




