
โครงการและภารกจิใหม ่                       
กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

โดย ศาสตราจารยค์ลนิกินายแพทย ์อดุม คชนิทร
(รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร) 

ทปอ.  21 เมษายน 2562



(2)ทิศทางการพฒันานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเดินหนา้ประเทศไทย

กระทรวงการอดุมศึกษา

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

สกว วช



เกดิประโยชนต์อ่ประเทศชาตอิยา่งไร

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กอ่นการจดัต ัง้กระทรวงการอดุมศกึษา กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

การพฒันาทนุมนษุย์
•ขาดการเช่ือมโยงระหว่างการผลิตบุคลากรกบัการวิจยัและ

นวตักรรม และการใชป้ระโยชน์

•กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิตั้งแตฉ่บบัที่ 

8

•ดชันีทุนมนุษยต์ ํา่ลง

• มกีารบรูณาการระหวา่งการเรยีนการสอน และการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม

• เกดิความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและ
สถาบนัวจิยั

• ทศิทางสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิแผน และ
นโยบายการพฒันาประเทศ

•บณัฑิตไม่ตรงความตอ้งการ

•ขาดศูนยก์ลางขอ้มูลทุนมนุษยข์องประเทศ (บณัฑิต บุคลากร ว &

น)

•ขาดการส่งเสรมิและใชป้ระโยชนน์กัเรียนทุนอยา่งเป็นระบบ

• ผลติบณัฑติตอบโจทยค์วามตอ้งการ
• มหีนว่ยรบัผดิชอบบรูณาการขอ้มลู

บคุลากรของประเทศ
• สามารถตดิตามและสนบัสนนุขบัเคลือ่นการ

พฒันากาํลงัคนอยา่งเป็นระบบ

การสง่เสรมิและใชป้ระโยชนท์นุมนษุย์

•ขาดความเป็นเอกภาพ

•ขาดการบูรณาการส่งตอ่ผลงานองคค์วามรูสู้่ผูใ้ชป้ระโยชน์

•ขาดการใชโ้ครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

ร่วมกนั

• เกดิการทํางานอยา่งมเีอกภาพระหวา่งอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

• มหีนว่ยรบัผดิชอบการวจิยั การใหท้นุวจิยั และสง่
ตอ่ความรูสู้ภ่าคเศรษฐกจิ สงัคม

• เกดิการใชท้รพัยากรมนษุยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน
รว่มกนั

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



เจตนารมณ์เพือ่การปฏริปูการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แนวคดิการจดัต ัง้กระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

Synergy Mobility Innovation

การปฏริปูใน 3 เร ือ่งสาํคญั

การบรหิารราชการ
เพือ่ใหม้กีารบรูณาการ 

การทํางานในดา้นวจัิยและ
การสรา้งบคุลากรรว่มกนั

กฎระเบยีบ
เพือ่ชว่ยใหง้านวจิัยเกดิ
ประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ 

สงัคม และชมุชน

ระบบงบประมาณ
เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพผา่นกองทนุ
โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 

Block Grant ตอบโจทยท์ีสํ่าคญัและ
สามารถทําการวจัิยไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

(Multi-year)



(5)ทิศทางการพฒันานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเดินหนา้ประเทศไทย

กระทรวงการอดุมศึกษาฯ (อว)

• กระทรวงเล็ก มคีวามคลอ่งตวั ในการสนับสนุน สง่เสรมิ ใหม้หาวทิยาลยั
และสถาบนัวจัิยตา่งๆดําเนนิงานไดป้ระสบความสําเร็จ(ควบคมุแตน่อ้ยๆ)

• มหาวทิยาลยัและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิยและนวตักรรมทัง้หลาย
ตอ้งม ีacademic freedom และ autonomous management

• ทําหนา้ทีเ่ชือ่มโยงมหาวทิยาลยัเพือ่ตอบโจทยย์ทุธศาสตรช์าต ิ
และนโยบายThailand4.0 ใหป้ระเทศหลดุพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง

• เชือ่มโยงกระทรวงตา่งๆ ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม ภาคประชาสงัคม
• สนับสนุน สง่เสรมิ งานวจัิยและการสรา้งนวตักรรมเพือ่ใชป้ระโยชน์

เชงิพาณชิย ์พึง่พาตนเอง ลดการนําเขา้
• สนับสนุน สง่เสรมิ การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมทัว่ภมูภิาคของ

ของประเทศตามแนวทาง area-based approach
• ประสานงานในการจัดการงบประมาณของอดุมศกึษา วจัิย และนวตักรรม

ในรปูแบบ agenda-based
• เป็นหน่วยงานในการวางแผนการผลติและพัฒนากําลงัคนของประเทศ



กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research 

and Innovation

ยกระดบัการพฒันา
กําลงัคน

ใหม้สีมรรถนะสงู 
ตอบโจทย์

ภาคอตุสาหกรรม 
และไทยแลนด ์4.0

ทาํงานตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ
พฒันาคนและหลดุพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง

สรา้งระบบ
กระบวนการบรหิาร
จดัการดว้ยขอ้มลู 
และ BIG DATA

ยกระดบังานวจิยั
เนน้การสรา้ง

นวตักรรมเพือ่ใช้
ประโยชนเ์ชงิ

พาณชิย ์



สํานักงานปลดักระทรวง อว.





***  ใหแ้ปลงสภาพเป็นองคก์ารมหาชนภายใน 3 ปี

**** ใหป้ระเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิราชการเพื่อ

แปลงสภาพเป็นองคก์ารมหาชน เม่ือครบกาํหนด 3 ปี

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

สาํนกังานกระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สป.)

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.) ***

สาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ****

สาํนกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ปส.)

สถาบนัอดุมศึกษาของรฐัใน

สงักดัของกระทรวง  **

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการ

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา (กมอ.)

วิจยัในสงักดัของกระทรวง *

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริม

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.)

สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สอวช.)

คณะกรรมการส่งเสรมิ

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

(กสว.)

สาํนกังานรฐัมนตรี 

(สร)

คณะรฐัมนตร ี

• ราชการประจาํทัว่ไป รวมถึงสนับสนุนการขบัเคลื่อนการปฏิรูปฯ

• จดัและส่งเสรมิการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จดัทาํขอ้เสนอนโยบายและ

แผนด่านอุดมศึกษา จดัทาํมาตรฐานการอุดมศึกษาการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา

• เป็นฝ่ายเลขานุการของ กกอ. กมอ. และกพอ.

• ใหทุ้นวิจยั

• จดัทาํฐานขอ้มูลและดชันีดา้นวิทยาศาสตร ์ วิจยัฯ

• จดัทาํมาตรฐานและจรยิธรรมการวิจยั

• ใหบ้รกิารทางวิทยาศาสตร์

• เป็นสถานปฏิบตักิารกลางทางวิทยาศาสตรข์องประเทศ

• เสนอแนะนโยบายฯ ดา้นพลงังานนิวเคลียรใ์นทางสนัติ

• กาํกับใหเ้กิดความปลอดภยั

• งานธุรการ งานวิชาการของสภานโยบายฯ

• เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายฯ และกรอบวงเงินงบประมาณ

ประจาํปีดา้นอุดมศึกษา และดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัฯ รวมถึงระบบการ

จดัสรรและบรหิารงบฯ

• งานธุรกิจ งานวิชาการของ กสว. และ คกก. พิจารณางบประมาณดา้น

วิทยาศาสตร ์วิจยัฯ 

• จดัทาํนโยบายฯ กรอบวงเงินงบฯ ดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยั รวมถึง

หลกัเกณฑก์ารจดัทาํคาํของบฯ การจดัสรรงบฯ เสนอ กสว.

* สถาบนัวิจยัในสงักดัของกระทรวง

1. รฐัวิสาหกิจ

• สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

• องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.)

2. องคก์ารมหาชน ตาม พรบ. เฉพาะ (PA)

• สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

3. รฐัวิสาหกิจ

• สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร ์

(สทอภ.)

• สถาบนัวิจยัดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (สดร.)

• สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) 

• สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (สช.)

• ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(ศลช.)

• สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.)

** สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในสงักดัของกระทรวง

1. สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัที่เป็นส่วยราชการที่อยู่ในสงักัดของกระทรวง 

57 แห่ง

• มหาวิทยาลยัรฐั 9 แห่ง

• มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่ง

• มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

• วิทยาลยัชุมชน 1 แห่ง

2. สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในกาํกับของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 25 แห่ง

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 75 แห่ง

ส่วนราชการระดบักรม (อธิบดี) องคก์รมหาชนฝ่ายเลขาฯ กาํกับนโยบาย สายการบงัคบับญัชา



การตดัโอนหน่วยงานมาสงักดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.)

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

สาํนักนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานรฐัมนตรี (สร.)

สาํนักงานปลดัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สป.)

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิ(ปส.)

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)

สาํนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั และ
นวตักรรม (สกสว.)

สาํนักงานรฐัมนตรี (สร.)

สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม (สป.)

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ (วศ.)

สาํนกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)

สาํนักงานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)

สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ (ปส.)

สาํนกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)



เศรษฐกจิฐานนวตักรรม & คนไทยในศตวรรษที ่21

เพิม่ขดี
ความสามารถใน

การแขง่ขนั
พัฒนาศกัยภาพ

คนไทย
ลดความเหลือ่ม
ล้ํา และกระจาย

โอกาส

พัฒนาทรัพยากร
และสิง่แวดลอ้มที่

ย่ังยนื

เป้าหมาย

กองพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละมาตรฐาน
เพือ่ยกระดบัสถาบนัและสมรรถนะกําลงัคนอดุมศกึษา 

(รวมฝ่ายเลขา กกอ. กมอ. กพอ.)

โครงสรา้งตามภารกจิของสาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษาฯ

ภารกจิบรกิารกลาง
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ภารกจิบรูณาการเชงิยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

ภารกจิดา้นการอดุมศกึษา รวมทกุศาสตร์
เพือ่กา้วทันสากล

1 2 3

ภารกจิขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ที ่(Inclusive growth) 
โดยบรูณาการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยันวตักรรม 
รวมท ัง้ศนูยภ์มูภิาค 1-10 (9 ภาคอดุม + 1 ชายแดน

ภาคใต)้

ภารกจิยทุธศาสตร ์ และประเมนิผล
เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ภารกจิ Think Tank ยทุธศาสตร์ (SDU)

ภารกจิยทุธศาสตรก์ารตา่งประเทศ
รวมท ัง้ สํานกังานทีป่รกึษาตา่งประเทศ 7 แหง่

ภารกจิขบัเคลือ่นรปูแบบและกลไกเชงิยทุธศาสตร ์
ยกระดบัเศรษฐกจิ สงัคม และกําลงัคน

โดยบรูณาการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

กลุม่ตรวจสอบภายใน

ภารกจิตรวจราชการแบบบูรณาการ

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

กองกลาง

กองบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์

กองกฎหมาย

ศนูยส์ือ่สารองคก์ร

กองพฒันาและขบัเคลือ่นระบบนเิวศนว์จิยัและนวตักรรม
อดุมศกึษาเพือ่ตอบโจทยป์ระเทศและโลก

กองพฒันาและบรหิารขอ้มลูเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่ยกระดบั
คณุภาพการอดุมศกึษาและตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง  

ในอนาคต











• เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และประโยชนต์อ่ประเทศ 
ประชาชน และสงัคม

• การทํางานอยา่งมเีอกภาพระหวา่งการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม

• การเชือ่มโยงระหวา่ง “การพฒันาบคุลากรภาคการอดุมศกึษา” “การ
วจิยัและนวตักรรม” และ “การใชป้ระโยชน”์

• การบรูณาการสง่ตอ่ผลงานองคค์วามรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์
• การจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ และไมซํ่า้ซอ้น 

Responsibility & Accountability
• การบรูณาการและใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรมรว่มกนั



• ราชการประจําท่ัวไป รวมถึงรวมสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

• จัดและสงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนดานการอุดมศึกษา 

จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

• เปนฝายเลขานุการของ กกอ. และ กมอ.

• ใหทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ท้ังดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ท้ังภายใน

และภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

• ขับเคล่ือนโครงการริเริ่มสําคัญของประเทศ 

• จัดทําฐานขอมูลและดัชนี ว & น

• จัดทํามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

• การสงเสริมและถายทอดความรูเพ่ือใชประโยชน

• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ว & น

• ใหรางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหนวยงาน

• งานธุรการ งานวิชาการของสภานโยบายฯ

• บูรณาการนโยบายดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

• งานธุรการ งานวิชาการของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กสว.) และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

• จัดทํานโยบาย กรอบวงเงินดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหลักเกณฑ

การจัดทําคําของบประมาณ 

• บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สภานโยบายการ
อดุมศกึษา

วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรมแหง่ชาติ

สํานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

(สอวช.)

สํานกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

(สกสว.)

คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (กกอ.)

คณะกรรมการสง่เสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

(กสว.)
คณะกรรมการมาตรฐาน
การอดุมศกึษา (กมอ.) 

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว)
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (HESRI)

สํานักงานปรมาณูเพือ่สนัต ิ
(ปส.)

สถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัวจัิยในกระทรวง
การอดุมศกึษาฯ

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.)

สาํนกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)

(จะเปลีย่นเป็นสถาบันวทิยาศาสตร์
บรกิาร)

สํานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป. อว.)





หนวยงานดานนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผน และกรอบ

งบประมาณ ววน.

หนว่ยงานทีท่าํวจิยั
และสรา้ง
นวตักรรม 

หนว่ยงานดา้น
การใหท้นุ

หนว่ยงานดา้นการ
จดัการความรูจ้าก

งานวจิยัและนวตักรรม
และหนว่ยงานซึง่เป็น

ผูใ้ชป้ระโยชน์

หนว่ยงานดา้นมาตร
วทิยา มาตรฐาน การ
ทดสอบ และบรกิาร

คณุภาพ ววน.

สํานกังาน
การวจิยั
แหง่ชาติ

สอวช. สกสว.สํานกังาน
ปลดักระทรวง

สภาพัฒน์
ฯ

สํานักงาน
คณะกรรมการ

นโยบาย
การศกึษาฯ

ม.ราชภัฏ 38 แหง่

ม.รัฐ 9 แหง่

ม.ในกํากบั 25 แหง่

วิทยาลัยช

ม.เทคโนโลยรีาช
มงคล 9 แหง่

สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดั
กระทรวงอืน่ๆ

ม.เอกชน 75 แหง่

กษ. สธ.

พม. พณ.

คค.

เอกชน ชุมชน

ก.อ่ืนๆ

ปส.สวทช.

มว.

สทอภ.

สทน.

สตร.

สนช.

สช.

ศลช.

สสนก.

วว.อพวช.

วศ.



กําหนดนโยบาย

กําหนดกรอบ
งบประมาณ
และบรหิาร
กองทนุ

ใหท้นุวจิยั

สอวช.

สกสว.

สาํนกังานการ
วจิยัแหง่ชาติ

ทาํวจิยั
มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั

ใหท้นุวจิยั ทาํวจิยั

นโยบายและกรอบ
งบประมาณ









ถา้มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ และประกาศในราชกจิจานเุบกษา 1 พ.ค. 2562
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World Economic Forum 2019

This year’s focus was “Globalization 4.0” and  
the rapidly approaching changes brought about by   
the Fourth Industrial Revolution

Three major themes dominated:

• Data, data, data. Data protection, Big data, AI, 
ML, Virtual/Augmented reality, Data ownership, 
Data inequality

• Skills

• Technology Governance

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/


(27)

การเปลีย่นแปลงของการเรยีนรูย้คุศตวรรษที2่1





Objectives to achieve by the year 2025
• Research and Innovation enhancement
• Excellent teaching and learning
• Lifelong learning
• Digitalization
• International attractiveness
• Mobility
• Social dimension of education

Target setting- processes have to be corroborated 
by deeper cooperation and adequate investments 
to ensure the desired quality outcomes

European Higher Education Area (2016)



การปรบัตวัของอดุมศกึษาไทย
• เรยีนรูอ้ยา่งมเีป้าหมาย เนน้การใชค้วามรูส้รา้งนวัตกรรม

• Personalized Higher Education / Competency-based

• เป้าหมายสดุทา้ยของการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
อาจไมใ่ชป่รญิญาอกีตอ่ไป แตเ่ป็นการจัดการศกึษาเพือ่
สรา้งใหค้นมอีาชพี มรีายได ้และมงีานทํา โดยมุง่เนน้การ
สรา้งหลักสตูรทีเ่ป็น Non-degree / Training เพิม่ขึน้

• เนน้ Digital and English Proficiency Skills

• สง่เสรมิวัฒนธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

• New Targets: คนทกุชว่งวัย เนน้คนวัยแรงงาน และ
ผูส้งูอายุ



(31)

University Needs CHANGE

• Mindset
- Respond to Global and Country Needs
- Competitive & Collaborative toward Innovation

• Platform
- Intense WIL & Experiential Learning, Blended  
- Networking with industry and community 

• Structure
- Downsizing without barriers, Being Cluster
- Transform to Learning space 



พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย

ครม.มมีตถิวายพระราชสมญัญานามเมือ่ 15 มกราคม 2555
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