
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๐๖ ประจำ�วันที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๖๔

อว. ลุยพลิกโฉมมห�วิทย�ลัยต�มคว�มเชี่ยวช�ญ

หลัง “จุฬ�ฯ -มหิดล -ขอนแก่น - เชียงใหม่ - สงขล�”

ติดอันดับดับโลกจ�กส�ข�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
 ๗ ตุล�คม ๒๕๖๔ : ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  เปิดเผยว่า  ผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน  THE  (Times  Higher  Education)  Impact 

Rankings  2021  ที่ใช้วัดความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  หรือ  Sustainable 

Development  Goals  (SDGs)  ของสหประชาชาติ  (UN)  ที่ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลก

และถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศนั้น  อว.  ได้เตรียมยุทธศาสตร์ในการพลิกโฉมหรือยกระดับ

มหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ โดยมีการแบ่งกลุ่มตามความถนัดและศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดและตอบโจทย์

ประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ BCG และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่  เช่น ระบบโลจิสติกส์   ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ  เทคโนโลยี

ในอนาคต เช่น เทคโนโลยีการคำานวณเชิงควอนตัม หรือเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น  

 รมว.อว. กล่าวต่อว่า  การพลิกโฉมหรือยกระดับมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยของไทยจำานวนหนึ่งมีพื้นฐานที่ดี

ในการทำางานที่ตอบโจทย์ของประเทศรวมทั้งความยั่งยืนท่ีกำาหนดโดยสหประชาชาติ  ดังท่ีเห็นได้จากมีหลายมหาวิทยาลัยติดลำาดับ 

ต้น  ๆ  ของโลกในหลายเป้าหมายจาก  THE  Impact  Rankings  อย่างไรก็ตามในด้านความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยไทยจำาเป็นที่จะต้อง

ทำาการบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอีก  มหาวิทยาลัยไทยหลาย  ๆ  แห่งมีศักยภาพพื้นฐานในหลายสาขาวิชาซึ่งมีความแตกต่างกัน

ตามมหาวิทยาลัย  ยกตัวอย่างเช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซ่ึงติดอันดับโลกในหลายสาขา 

เช่น วิศวกรรมปิโตรเลี่ยมติดอันดับที่ ๕๑ - ๑๐๐ รวมถึงการแพทย์ หรือรัฐศาสตร์ เป็นต้น ม.มหิดล มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในสาขา

ทางด้านการแพทย์ติดอันดับที่ ๑๑๖ ของโลก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

เป็นต้น ม.เกษตรศาสตร์ มีจุดเน้นทางด้านเกษตรและอาหาร ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ ๖๓ ของโลกทางด้านเกษตรและป่าไม้และมีเป้าหมาย

ที่จะไปสู่อันดับที่ตำ่ากว่า ๔๐ ของโลกในอนาคต ต่อหน้า ๒



  ม.เชียงใหม่  มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและป่าไม้  เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา  และวัสดุศาสตร์  ม.ขอนแก่น 

มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและป่าไม้  เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยาเช่นเดียวกัน  ส่วน  ม.สงขลานครินทร์  มีความถนัดทางด้าน

เกษตรและป่าไม้  และการแพทย์  เป็นต้น  และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง  ๓  แห่งที่มีจุดเด่นในด้าน

วิศวกรรมศาสตร์หลายสาขา

 ดร.เอนก กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยท่ีมีสาขาวิชาท่ีมีจุดเด่น  แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำาเป็น

ที่จะต้องยกระดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำาคัญของ อว. ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและต้องทำาแบบก้าวกระโดด เพราะหากช้าก็จะกลายเป็นถอยหลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ ทั่วโลกมีพัฒนาการที่รวดเร็ว

จากหน้า ๑

 ๘ ตุล�คม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่� ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วย  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง และคณะผู้บริหาร  อว.  เข้าชมการบันทึกเสียงและ

ภาพการแสดง  “บันทึกเพลงสยาม  ต่อยอดยืดลมหายใจและทางรอด”  โดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตร้า  (Thai  Symphony 

Orchestra)  ภายใต้โครงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่เป็นมรดกของชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก  อ.สุกรี

เจริญสุข อดีตคณบดีและผู้ก่อตั้งวิทย�ลัยดุริย�งค์ศิลป์ มห�วิทย�ลัยมหิดล  ให้การต้อนรับ  งานดังกล่าวจัดขึ้นที่  สตูดิโอ  ๒๘ 

กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานครฯ

ก�รแสดง “บันทึกเพลงสย�ม ต่อยอดยืดลมห�ยใจและท�งรอด”



อว. จับมือ บริติช เค�นซิล ร่วมผลักดันมห�วิทย�ลัยไทย

สู่มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของโลก เปิดตัว ๑๕ โครงก�ร จ�ก ๗ มห�วิทย�ลัยไทย

เดินหน้�จับคู่พัฒน�ร่วมกับมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของ UK

ด้�น ดร.พ�สิทธิ์ มั่นใจมห�วิทย�ลัยไทยก้�วสู่ ๑ ใน ๑๐๐

มห�วิทย�ลัยของโลกใน ๑๐ ปี

ต่อหน้า ๔

 ๗ ตุล�คม ๒๕๖๔ : รศ.ดร.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ร่วมการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  กับ  บริติช เค�นซิล 

ประเทศไทย  ผนึกกำาลังจับคู่มหาวิทยาลัยไทยกับสหราชอาณาจักร  เพื่อพัฒนาและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาของโลก 

พร้อมเปิดตัว  ๑๕  โครงการ  จาก  ๗  มหาวิทยาลัยไทย  พัฒนาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของสหราชอาณาจักร  ความร่วมมือ

ในครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของทั้ง  ๒  ประเทศในด้านการเรียนการสอน  การทำาวิจัย  และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ  รวมถึงแนวทาง

การพัฒนาเรื่องอื่นๆ  ในอนาคต  ถือเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัย  และบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงนักศึกษาของไทย  ที่จะได้รับ

ประสบการณ์ในระดับสากลจากหลากหลายศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก  เพื่อพัฒนาและก้าวสู่การเป็น  ๑  ใน  ๑๐๐ 

มหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกในอนาคต  ภายในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากน�ยพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อ�รุณี ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

พัฒน�ทรัพย�กรบุคคล และ น�งเฮลก้� เสตลม�เกอร์ ผู้อำ�นวยก�รบริติช เค�นซิล ประเทศไทย เข้าร่วมงานพร้อมให้สัมภาษณ์

แก่สื่อมวลชน งานดังกล่าว จัดขึ้นที่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

 รศ.ดร.พ�สิทธิ์ รองปลัดกระทรวง  ให้การสัมภาษณ์แก่สื่อว่า  การอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมากสำาหรับโลกปัจจุบัน 

สาเหตุสำาคัญประการหน่ึงคือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  ซ่ึงจุดเปลี่ยนท่ีสำาคัญคือคือการเริ่มมีอินเตอร์เน็ตท่ีทำาให้เกิดความ

เชื่อมโยงของโลกมากขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า “Hyper Connected” ทำาให้ข้อมูลต่าง ๆ ส่งผ่านถึงกันอย่างรวดเร็ว ภาคการศึกษา

ภาคเอกชน  และอุตสาหกรรม  มีท้ังความร่วมมือและการแข่งขันท่ีสูงข้ึนตามมา  บทบาทของอุดมศึกษาจึงต้องปรับตนเองให้ทัน

ต่อความคาดหวังของสังคม ภาคธุรกิจ หรือภาคบริการต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ และเริ่มงานได้ทันที ดังนั้นสถาบัน

อุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง  ต้องรู้แนวโน้มโลก  (Global  trends)  ในขณะเดียวกันก็ต้องคำานึงความต้องการของพ้ืนท่ี

ไปพร้อมๆ  กัน  การสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาช้ันนำาของโลกเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความ

เป็นเลิศด้านต่างๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเหมาะสม

 รศ.ดร.พ�สิทธิ์ รองปลัดกระทรวง กล่าวต่อว่า  กระทรวง  อว.  มีหน้าที่ในการกำากับดูแล  สนับสนุน  สถาบันอุดมศึกษา

ของประเทศให้มีมาตรฐานให้สูงขึ้น  ช่วยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำางานของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาบุคลากร  และสนับสนุนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

และของโลก กระทรวง อว. ได้ริเร่ิมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Re-inventing University ข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

ได้พัฒนาต่อยอดความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศ  โดยต้องมีการปฏิรูประบบบริหารจัดการต่างๆ

ภายในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระบบธรรมาภิบาล  พร้อมกันกับการปฏิรูปการเรียนการ

สอน  การพัฒนาหลักสูตร  การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาไปพร้อม  ๆ  กัน  กระทรวง  อว.  ตั้งใจจะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย

สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  ซึ่งล่าสุดก็ได้ทำางานร่วมกับบริติช  เคานซิล  ในโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่าง

ประเทศไทย-สหราชอาณาจักร  เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนการร่วมมือระดับนานาชาติ  สร้างองค์ความรู้

และพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าใกล้ระดับสากลมากขึ้น  และได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะยกระดับการอุดมศึกษาของไทย
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จากหน้า ๓ 

ให้สูงข้ึนเร่ือยๆ  ในอนาคต  น่าจะสามารถทำาให้มหาวิทยาลัยไทยติดอยู่ใน 

๑๐๐ อันดับแรกของโลกได้

 ผชช.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่�วเพิ่มเติมว่�  การร่วมมือกันระหว่าง 

อว.  และ  บริติช  เคานซิล  ในครั้งนี้  มีเป้าหมายท่ีสำาคัญคือต้องการ

ยกระดับการอุดมศึกษาไทยให้สู้ระดัลสากลให้ได้  โดยกระบวนการ

ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่าง

ประเทศไทย-สหราชอาณาจักร  คัดเลือกมหาวิทยาลัยไทยท่ีมีจุดแช็ง

ที่มีการยอมรับภายในประเทศ  มีทรัพยากร  และสมรรถนะในการ

สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ๗ มหาวิทยาลัยใน ๑๕ สาขา

วิชานำาร่องเข้าร่วมโครงการ  จับคู่สร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  สำาหรับมหาวิทยาลัย  ๗  แห่ง

และ  ๑๕  สาขาที่เข้าร่วม  ประกอบด้วย  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ๑  สาขาได้แก่  แพทยศาสตร์  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  ๗  สาขา 

ได้แก่  สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตร์ ๒  โครงการ ภูมิศาสตร์  และพัฒนศาสตร์ มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ ๑  สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และป่าไม้  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ๑  สาขา  ได้แก่

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มห�วิทย�ลัยมหิดล ๓ สาขา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตร์  พัฒนศาสตร์ มห�วิทย�ลัยนเรศวร ๑ สาขา  ได้แก่ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ๑  สาขา  ได้แก่พัฒนศาสตร์  ตนหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะได้รับ

ประสบการณ์การเรียนการสอนระดับนานาชาติ ได้พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายแบบนานาชาติ


