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เรื่องพิเศษ

อุดมศึกษาการไกล

 อว.ครบ ๓ ปี แห่งความส�าเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๖เหตุการณ์เล่าเรื่อง

 อว. จัดต้ัง “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS)
 อว. พารู้จัก “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

 อว.สร้างหลักสูตร และ พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการ
ของประเทศ
 กฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ 

แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๒๒อว. Hot news

 แนวทางการปฏิบัติการรับบริจาคโลหิตนสถานการณ์
ระบาด COVID-19
  ลูทีนและแซนทีน อาหารของดวงตา
  ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๕



เรื่องพิเศษ

	 อว.ครบ	๓	ปีตั้งกระทรวง	ผลงานการปฏิรูปของ	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา		“เอนก”		ชูการปฏิรูปและการเรียนรู้
ท่ีไม่หยดุนิง่	เร่งผลิตวศิวกรพนัธุ์ใหม่	๑	หมืน่คน	นักวทิยาศาสตร์	๑	หมืน่คนตามความต้องการของนักลงทุนเพือ่ไปท�างาน
ท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ	 EEC	ขณะท่ี	 “ปลัดสิริฤกษ์”	 ชี้	 การปฏิรูปการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมท�าให้เห็นอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง
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 ๒ พ.ค.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานจัดงาน “อว.ครบ ๓ ปี  
แห่งความส�าเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม” มี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รมว.อว. เป็นประธานและมีบุคคลที่มีความส�าคัญเข้าร่วม
จ�านวนมาก อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายก
รัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.อว. นพ.ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศึกษาธิการ ศ.นพ.อุดม คชิยทร 
อดตี รมช.ศกึษาธกิาร เข้าร่วม รวมทัง้ ศ.นพ.สริิฤกษ์ ทรงศิวไิล 
ปลดั อว.พร้อมผูบ้รหิาร อว. ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้กระทรวงฯ จนถงึ
ปัจจุบัน 

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า อว.ถือเป็นกระทรวง 
ท่ีใหญ่มาก มีงบประมาณอันดับ ๕-๖ ของบรรดากระทรวง 
ทั้ งหลาย มีศาสตราจารย ์หลายพันคน มีดอกเตอร  ์
หลายหมื่นคนและมีคนคุณภาพมากมาย ๓ ปีที่ผ่านมา อว.มี
ผลงานที่มากมายจนเราเองก็คาดไม่ถึง เปรียบเป็นรถ ก็วิ่ง 
ได้เร็วมาก ที่ส�าคัญ อว.คือผลงานของรัฐบาล โดยเฉพาะ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนให้เกิด
กระทรวงนี้ขึ้น ขณะที่ผลงานการปฏิรูปอุดมศึกษา เราได้แบ่ง
มหาวทิยาลยัออกเป็น ๕ กลุม่ แต่ละกลุม่เก่งในด้านของตนเอง 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเลิศด้านการพัฒนาพื้นที ่
และท้องถิ่น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาบวกกับความรู้มา 
ร่วมกันพัฒนาเชิงพ้ืนที ่ส่วนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชนซึ่งสามารถน�า 

ไปใช้ได้ทันที นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มแนวทางการขอต�าแหน่ง
วิชาการเพิ่มเติม จากที่ใช้เฉพาะงานวิจัยและต�าราวิชาการ  
วันนี้มีการเพิ่มช่องทางให้สามารถใช้ผลงานศิลปะ ใช้ผลงาน
นวัตกรรม ไปขอต�าแหน่งวิชาการได้ ดังนั้น ชาวมหาวิทยาลัย
ต้องตื่นตัว ต้องรู้ประเภทที่ตนเองเก่ง และรู้ว่าจะเข้าสู่ต�าแหน่ง
วิชาการในแบบที่ตนเก่งอย่างไร
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เรื่องพิเศษ

 เราท�าหลักสูตรแซนบอกซ์ (Sandbox) เพื่อให ้
เท่าทันโลก ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรใหม่ๆ 
อาจขัดกับเกณฑ์เดิมๆ ก็สามารถใช้กลไกการจัดการศึกษาที่
ต่างจากมาตรฐานเดิม ยกเว้นเกณฑ์เดิมๆ ได้ เช่น ให้เรียนจบ
ได้เร็วขึ้น หรือให้เรียนกับคนท่ีไม่ใช่ดอกเตอร์ได้ให้เรียน 
ทีโ่รงงานได้ตามความต้องการของเอกชน ขณะนีเ้ราก�าลงัผลติ
วิศวกรพันธุ์ใหม่ ๑ หมื่นคน และนักวิทยาศาสตร์ ๑ หมื่นคน
ตามความต้องการของนักลงทุนเพื่อให้ไปท�างานที่โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC 

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวต่อว่า ผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ มีผลงานมากมาย เช่น เคร่ืองโทคาแมค หรือ 
ดวงอาทิตย์จ�าลอง ซึ่งจะผลิตนิวเคลียร์ฟิวชั่น หรือพลังงาน
สะอาดให้ประเทศในอนาคต และมีท่ีไทยเพียงที่ เดียว 
ในอาเซยีน เราก�าลงัจะมเีครือ่งซนิโครตรอน เครือ่งท่ี ๒ ระดบั
พลังงาน 3GeV แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคฝีมือ 
นักวิจัยไทย เราพยายามให้คนไทยท�าเองให้มาก ไม่ใช่ 
การซื้อของทันสมัยมาใช้จากต่างประเทศ เรามีปรากฏการณ์
เหมือนญีปุ่น่เกาหลใีนนวนัท่ีก�าลงัพฒันา เพือ่ท่ีจะเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีเองได้ นอกจากนั้น เราจะมีโครงการส่งดาวเทียม 
ไปโคจรรบนดวงจนัทร์ได้ใน ๖-๗ ปี มเีดก็รุน่ใหม่อาย ุ๓๐-๔๐ ปี 
จากทุกภาคของไทยไปร ่วมวิจัย ท�าให ้คนไทยเห็นว ่า  
คนไทยเก่ง ไม่จมอยู่กับการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปเรื่อยๆ 
แต่เราจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้ เราไม่ได้เก่งแต่ด้านศิลปะ 
แต่เราเก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 

 ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า  
การปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมของ 
อว.ท�าให้เห็นอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง เป็นครั้งแรก 
ที่เห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านอุดมศึกษาอย่างเป็น 
รูปธรรม ในขณะท่ีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการ
ปฏิรูปเริ่มผลิดอกออกผล โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยทุกมิติ โดยได้จัดท�า พ.ร.บ.ส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่สนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงาน 
ของรัฐได้สิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีเกิด 
จากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้รับทุนเองได้ นอกจากนี้ ยังให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะเอสเอม็อแีละสตาร์ทอพัสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เองอีกด้วย

5



 ๖ พ.ค. ๒๕๖๕ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “ธัชวิทย์” วิทยสถาน

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : 

TAS) เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการเช่ือมโยงเครือข่าย 

นกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวทิยาลยั

มาท�างานร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้น  

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)

	 อว.	จัดตั้ง	“ธัชวิทย์”	วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (Thailand	Academy	of	Sciences	 :	TAS)	
เชือ่มโยงเครอืข่ายนักวจิยั	นักวทิยาศาสตร์	และมหาวทิยาลยั	สร้างคลงัสมองของประเทศ	เพิม่	Ranking	มหาวทิยาลยั	
อัพเกรดวิจัยและนวัตกรรม	ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในสาขาจ�าเป็น	มุ่งเป้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี	๒๕๘๐
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วิจัยและพัฒนาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรม  

ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเพื่อกระจายสู่สายตา

ประชาคมโลก ส่วน “ธชัวทิย์” จะเป็นเป็นศนูย์กลางในการเชือ่มโยง 

เครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ  

และมหาวิทยาลัยมาท�างานร่วมกัน รวมท้ังการใช้ประโยชน ์

จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู ่  

เพือ่สร้างประเทศให้มฐีานวทิยาศาสตร์ทีด่ ีฐานการพฒันาคนไทย

ให้ได้ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในเวทีโลก โดยให้มีรูปแบบการด�าเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่  

มิติที่ ๑ การสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และ

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวว่า 

ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดนับเป็นกุญแจส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็น 

เร่ืองที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะโลกปัจจุบันท่ีมีการ

แข่งขันสูงขึ้น จึงมีนโยบายให้จัดตั้งวิทยสถานวิทยาศาสตร  ์

แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) 

หรือเรียกว่า “ธัชวิทย์” คู ่ไปกับวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “ธัชชา”  

ซ่ึงได้ก่อตั้งเพื่อท�าให้คนไทยเห็นคุณค่าเรื่องราวในอดีต ศึกษา  

อุดมศึกษาก้าวไกล 7



เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ (Frontline Think Tank)  

มิติที่ ๒ กลุ่มริเริ่มงานวิจัยชั้นน�า (Frontier Science Alliances) 

และมิติที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก (Future Graduates Platform)  

เป้าหมายส�าคญัคอืการเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ซึง่ต้องอดุมไปด้วย 

สรรพวิทยาและศาสตร์ในทุกๆ แขนงเป็นส่วนประกอบ และ

กระทรวง อว. คือสถานที่รวบรวมสิ่งเหล่านั้นไว้มากมาย ทั้งด้าน

การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง  

“ธัชวิทย์” จะเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

เพื่อรวบรวมและใช้อย่างสร้างสรรค์ กระทรวง อว. จะเป็น 

กระทรวงที่พัฒนาแล้วในปี ๒๕๗๐ และจะพาประเทศไทยก้าวสู่

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๘๐ ได้อย่างแน่นอน 

ตนมั่นใจ...

 ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. 

กล่าวว่า “ธัชวิทย์” หรือ “TAS” ต้องเป็นท่ีพึ่งได้ของประเทศ  

ให้ค�าตอบได้ในเรื่องส�าคัญแก่ประเทศได้ เป็นค�าตอบทางปัญญา

ของประเทศ ที่มีความถูกต้อง แม่นย�าและรวดเร็ว และต้องท�าให้

อันดับของมหาวิทยาลัยไทยดีข้ึน โดยการ repackage งานวิจัย 

ที่มีอยู่ และ new package เลือกเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุด  

ให้มีผลงานออกมาหลากหลายและมีคุณภาพสู ่การไต่อันดับ 

ทีส่งูขึน้ มุง่สร้างผลงาน contribute และพุง่เป้าในโจทย์ทีป่ระเทศ

ก�าลังให้ความส�าคัญ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม 

Ranking มหาวิทยาลัยของไทยได้อย่างแน่นอน และที่ส�าคัญ 

เรื่องการผลิตก�าลังคนระดับสูงแบบมุ่งเป้าของประเทศ โดยการ 

ใช้สถาบันวิจัยท่ีมีเครื่องมือดีมากๆ ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ที่มีบุคลากรคุณภาพสูงจ�านวนมากแต่ขาดเคร่ืองมืองานวิจัย 

ระดับสูง “ธัชวิทย์” จะเป็นกลไกที่ท�าให้สถาบันวิจัยท�าหน้าท่ี 

ผลิตก�าลังคนได้เป็น Academic Institution เสมือนเป็นบัณฑิต

วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มอบปริญญาบัตรได้ เพื่อสร้างทรัพยากร 

บุคคลสมรรถนะสูงในสาขาท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วนของประเทศ 

เป็นบัณฑิตที่จบแล้วมีงานท�าทันที หรือท�ากิจการของตนเอง 

ก็ได้ มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ “ธัชวิทย์” จะท�างาน 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วยงานด้านนโยบาย และหน่วยงาน

สนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ในต่างประเทศอย่าง 

มุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา

แล้วในอนาคต
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ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) วันที่ ๒๓ กรก

	 อว.เปิดคลงัสมองของประเทศ	“ธชัวิทย์”	วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	หรอื	TAS	Thailand	Academy	

of	Sciences	รวบรวมนักวิทย์ระดบัประเทศ	ชี้แนะ	ให้ทิศทาง	ขบัเคลื่อนแก้ไขปัญหาใหญ่	และ	ส�าคญัของประเทศ	เน้นผลิต

และสร้างบคุลากรชัน้น�าด้านวทิยาศาสตร์	ปลดลอ็คข้อจ�ากดัของอดุมศกึษาและสถาบนัวทิยาศาสตร์	ให้ร่วมกบัภาคเอกชน	

เพื่อดนัไทยให้ก้าวสู่ประเทศพฒันาแล้วให้เร็วที่สดุ	

อุดมศึกษาก้าวไกล 9
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อว. พารู้จัก “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ ใหม่”  
คืออะไร?  เรียนเกี่ยวกับอะไรกันนะ?

 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ ใหม ่ จัดท�าขึ้นเพื่อ 

สร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม  

New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ

การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เป็นหลักสูตรท่ีผสมผสาน

สัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาส

นักศึกษา ได้เรียนรู ้การปฏิบัติงานจริงท่ีตรงกับความ

ต้องการตล าดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยท�างาน  

เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (lifelong learning)
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 โดยการผลักดันการเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจ 

(S-Curve)  ๒ รูปแบบ ในรูปแบบที่ ๑ คือ First S-Curve 

เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจ จัยผลิต แต่กลุ่มอุตสาหกรรม

ปัจจุบันไ ม่เพียงพอท่ีจะท�า ให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 

เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาใน 

รูปแบบที่  ๒ คือ NewS-Curve  ซ่ึงเป็นรูปแบบของการ 

ลงทุนในอุ ตสาหกรรมใหม่ เพ่ื อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ

เทคโนโลยี  ในอุตสาหกรรม อนา คตเหล่านี้ให้เป็นกลไก  

ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 

ของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีก ารพัฒนาก�าลังคนให้พร้อม 

เข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) สร้างคน 

สร้างงาน ส ร้างความเข้มแข็งจ ากภายในบุคลากรในวิชาชีพ

ด้านดิจิทัลให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ 

โดยมีระดับการศึกษา ๒ แบบ คือ

 (๑) ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Degree)

 (๒) ประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยที่ระยะเวลา

ให้เป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการศึกษา

 โดยมีการบูรณาการศาสตร์หลาก หลายศาสตร์และ 

หรือสาขาวิ ชา (Multidiscipli nary) เพื่อสามารถสร้าง 

ทักษะสูง สมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและหรือก�าลังคน

ภาคการผลิต  ให้มีความสามารถแ ละศักยภาพตอบโจทย ์

ภาครัฐ ประ ชาสังคม ชุมชน และ มี ๙ กลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมายในปัจจุบันดังต่อไปนี้

 - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

 - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 - อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ

 - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

 - หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

 - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

 - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

 - อุตสาหกรรมดิจิทัล

 - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 หลกัสตูรใหม่เหล่านีจ้ะผลตินกัศกึษาทีม่คีวามเช่ียวชาญ

ตรงตามความต้องการของกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย รวมถงึ 

STEM SKills Innovative Skills Digital Skills มีทักษะ 

สังคมและชีวิต (Social and Life Balance) ท่ีเป็นสากล  

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ตอบโจทย์ตามนโยบาย Thailand 

4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
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 อว.สร้างหลักสูตร และ พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประเทศ 

 เตรียมรับสงัคมผูส้งูวยั สร้างต้นแบบหลกัสตูรดแูลผูส้งูอายุ ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ร ่วมขับเคล่ือนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ร่วมกับกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสขุ และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น....เปิดให้บริการเดอืนมถุินายนนี้
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การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  

เมื่อนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ให้รวมอุดมศึกษากับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรวมส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับกระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี และจัดต้ังกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส�านักงานปลัดกระทรวงฯ กลุ่มภารกิจอุดมศึกษา  

(สกอ.เดิม) มีภารกิจเกี่ยวกับการก�ากับและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค�านึงถึงความเป็นอิสระและ 

ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา มีหน้าที่ ในการจัดท�ามาตรฐานการอุดมศึกษา  

สนับสนุนการก�ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดท�ากฎกระทรวง 

เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จ�านวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓)  

กฎกระทรวงมาตรฐานการขอต�าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔) กฎกระทรวงก�าหนด 

มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย 

กฎกระทรวงทั้ง ๕ ฉบับนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อ 

พ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ต้ังแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) โดย 

กฎกระทรวงดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็น 

เกณฑ์กลางเดิมเพื่อให ้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานขึ้นใหม ่  โดยยึดหลักความทันสมัยและให ้อิสระแก ่สภา 

สถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาออกแนวทางการด�าเนินงานตามความเหมาะสมกับบริบทและอัตลักษณ์ของ 

สถาบันอุดมศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้

(๑) กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางให้ 

สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ หมวด ๑ มาตรฐานศักยภาพ 

และความพร้อม เพื่อใช้ในการพิจารณาการจัดตั้งและการประเมินสถานภาพการด�ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา  

หมวด ๒ มาตรฐานการด�าเนินการตามหน้าท่ีและอ�านาจของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การด�าเนินการตาม 

ภาระหน้าที่หลักเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 

หมวด ๓ มาตรฐานการด�าเนินการเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้ 

สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานครบถ้วน มีคุณภาพและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นข้อก�าหนดขั้นต�่า 

ของหลักสูตรการศึกษา คุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อื่นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก�ากับดูแล  

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ                

โดยก�าหนดระยะเวลาการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นจ�านวนหน่วยกิตและให้มีผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิ  ของแต ่ละระดับคุณวุฒิ เป ็นเงื่ อนไขส�าคัญในการส�า เร็จการศึกษา เ พ่ือเป ็นการส ่ ง เสริมให  ้

สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรที่มี ลักษณะที่แตกต ่างตามจุดเน ้นของสาขาวิชา  

กฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติการ 

เสนอหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา

18



ความต้องการของตลาดแรงงาน และมีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรในแต่ละ

ระดับมาตรฐานคุณวุฒิในการสร้างความม่ันใจในคุณภาพของผู ้ส�าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ได้ก�าหนด 

มาตรฐานการจัดหลักสูตรการศึกษาลักษณะต่างๆ เช่น หลักสูตรควบในระดับปริญญาเดียวกันและต่าง 

ระดับปริญญา หลักการการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา การสะสมผลการเรียนรู้และการเทียบหลักสูตร

การศึกษาที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

(๓) กฎกระทรวงมาตรฐานการขอต�าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น 

ช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น 

สถาบันอุดมศึกษาช้ันน�าระดับนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลักเกณฑ ์

การแต่งตั้งฯ ฉบับนี้ ยังได้ก�าหนดช่องทางในการขอต�าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง    

ไม่ได้อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น (readers) ท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการ หากผู้ขอมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่จ�านวนมากและได้รับการอ้างอิงอย่างสูงใน 

ฐานข้อมูลนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับ และมีค่าดัชนีผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย (life time H-index) สูง  

ตลอดจนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยส�าคัญ คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง 

พิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู ้นั้น อีกทั้ง ยังเปิดช่องทางให้ผู ้ขอเสนอผลงาน 

ทางวิชาการเพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านใน ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านรับใช้ท้องถ่ินและสังคม  

๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ๓) ด้านการสอน ๔) ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านศาสนา

(๔) กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ก�าหนดให้ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศึกษา” เป็นมาตรฐานอืน่ในมาตรฐานการอดุมศกึษาจงึต้องออกกฎกระทรวงนีเ้พ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสรมิ 

การก�ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(๕) กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ก�าหนดให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก�าหนดขึ้นตามระดับการศึกษาแต่ละ 

ระดับ มีอย่างน้อยสี่ด้าน คือ (๑) ด้านความรู้ (๒) ด้านทักษะ (๓) ด้านจริยธรรม และ (๔) ด้านลักษณะบุคคล  

โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องบริหารจัดการหลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ในผลลพัธ์การเรยีนรูต้ามมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษา และต้องมรีะบบการประกนัคณุภาพผลลพัธ์การเรยีนรูจ้รงิ  

ของทุกหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว ที่สามารถติดตาม 

ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและน�าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการ 

เรียนรู ้ ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิแต่ละระดับ โดยให้ยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.๑) ทุกฉบับ อย่างไรก็ตาม ประกาศ 

ดังกล่าวยังคงเปิดโอกาสให้สามารถก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านอื่นเพ่ิมเติมได้ตามความจ�าเป็นทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพของแต่ละสาขาหรือสาขาวิชา โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เช่น สาขาวิชา 

ที่ต้องเป็นไปตามสภาวิชาชีพ เป็นต้น

19เหตุการณ์เล่าเรื่อง



 
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงข้อมูลสรุปของกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การพ ฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีความต่อเนื่องและ
สอดคล้องตามบทเฉพาะกาลของกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ เพื่อให้การพ�ฒนาหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีความต่อเนื่องและสอดคล้อง 

ตามบทเฉพาะกาลของกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 

กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  

       แผนภาพที่ ๑ แผนภาพแสดงข้อมูลสรุปของกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 

(๑) กรณีสถาบันอุดมศึกษาอยู ่ระหว ่างการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม ่  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และคาดว่าจะด�าเนินการเสนอสภาอนุมัติไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 

(๑.๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรการศึกษาที่อยู ่ระหว่างด�าเนินการ 

ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ สป.อว. ทราบภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ภายใน ๖๐ วัน 

นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

(๑.๒) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด�าเนินการตาม ข้อ (๑.๑)  

ให้ สป.อว. ทราบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด�าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาให้แล้วเสร็จ รวมถึงได้รับการอนุมัต ิ

หรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อ สป.อว. ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการ 

อนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งให้ สป.อว. ทราบก่อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  

(วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) ให้ถือว่าได้ด�าเนินการตามกฎกระทรวงแล้ว และสามารถปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรได้ 

(๓) กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมหรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกฎกระทรวงมาตรฐาน 

หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรการศึกษาท่ีปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 

หรือเห็นชอบได้ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับหลังจากประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน) และต้องแจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อ สป.อว. ก่อนการเปิดสอน เพื่อให้ 

สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ได้มีการเวียนแจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาข้างต้น ไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาที่ อว. ๐๒๐๔.๒/ ว๘๑๑๒  

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

โดยสรุป กฎกระทรวงฯ ทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 

สามารถออกแบบการบริหารจัดการและออกระเบียบ ข ้อบังคับต ่างๆ ได ้ตามบริบทและอัตลักษณ์ของ 

สถาบันอุดมศึกษา อันจะท�าให ้ เกิดความคล ่องตัวและความยืดหยุ ่นในกระบวนการจัดการศึกษาของ 

สถาบันอุดมศึกษา และสนองตอบความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  

การด�าเนินงานดังกล่าวต้องอยู ่ภายใต้การก�ากับของสภาสถาบันอุดมศึกษาและเป็นการบริหารจัดการภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล

21เหตุการณ์เล่าเรื่อง



22



23อว. Hot news




	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk100200927
	_Hlk100376528
	_Hlk100174116
	_Hlk100172548
	_Hlk100174444
	_Hlk100201105
	_Hlk100175216
	_Hlk100173512
	_Hlk100173584

