
โครงการสัมมนาทางวิชาการ  
การพัฒนากําลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศกึษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”  
(Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture) 

 
หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้าง
คนไทยที่มี คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) รวมทั้ง การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ (Talents) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
Education) ประกอบกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยการ
ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ในรูปแบบที่ 1 คือ First S-Curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้วในประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต แต่กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่
เพียงพอท่ีจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบ
ที่ 2 คือ New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 
ของประเทศ มุ่งปรับเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ซึ่งการ
ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากร เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากน้ี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้
กําหนดเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาท่ี ย่ังยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเดน็การปฏิรูปประเทศ ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน อีกทั้งกําหนดประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญ อาทิ การเพ่ิมศักยภาพฐาน
การผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน ให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้น
และมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสําหรับอนาคต 
ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของ
ธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มี
มติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่และบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพ่ือสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
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สําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
(อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561 – 2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561 – 2565) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
เพ่ือส่งเสริมให้วิทยาลัย/สถานศึกษาในสังกัด สอศ. และสถาบันอุดมศึกษาผลติบุคลากร โดยมีขอบเขตของ
เน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับอุปสงค์ของตลาดแรงงาน ภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการ

อุดมศึกษา ได้รับนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติในส่วนของอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพสูงท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายและสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะสังคมและชีวิต มีความสามารถท่ีเป็นสากล มี
ความเป็นผู้ประกอบการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับคุณลักษณะคนไทย 4.0 และทันต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับพลวัตรของโลกปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตรุ่นใหม่มีสมรรถนะทั้งสอง
ด้าน ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย รวมท้ังปรับเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ ให้มี
ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคนสูงอายุ ด้วยหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว โดยคํานึงถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF) เพ่ือส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษา
ของชาติไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการเรียนการสอน อาจารย์ต้องมี
สมรรถนะ มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีประสบการณ์การวิจัย จัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิดสอน ทําให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนากําลังคนเพ่ือยกระดับสมรรถนะ
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการ
เปลี่ยนแปลง (Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture) 
 
วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือ
ยกระดับสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่
ทางด้านวิชาชีพ มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพลวัตรของโลก
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ และความจําเป็นของการปฏิรูปอุดมศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนการสอน การปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาซึ่งเป็นพลังสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
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3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF) บนพ้ืนฐานของ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

4. เพ่ือเป็นเวทีแสดงผลงาน นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมทํางานกับภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทาง
โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
 
รูปแบบการดําเนินงาน 
  1  การปาฐกถาพิเศษ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) 

2  การบรรยาย/บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและเป็นที่รู้จักใน
ระดับสากล 

3  การจัดเวทีเสวนาคู่ขนานเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน แนวทาง
พัฒนาหลักสูตร  

4  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เมื่อปี
การศึกษา 2561 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน  600 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารระดับกระทรวงที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
2) นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน และผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน 
3) คณาจารย์และบุคลากรจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
4) ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชน  
5) นิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
6) คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ระยะเวลาดําเนินการ     วันจันทร์ที่ 25 มนีาคม  2562 
 

สถานทีจั่ดการประชุม    หอ้งเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า 
กรุงเทพมหานคร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสถาบันอุดมศึกษา  
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาในมิติต่างๆ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือนําไปสู่การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน บรยยากาศการเรียนรู้ และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับสมรรถนะและศักยภาพสูงของบัณฑิต
ในอนาคต สําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 

3.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รปูแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสตูรต่างๆ ของสถาบันอดุมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เมือ่ปีการศึกษา 2561 และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ  ซึ่งเป็นผลผลติจากนักศึกษาในโครงการดังกล่าว 

 
------------------------------- 


