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บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นก าลั งส าคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและมี
ความมั่นคง สถาบันการศึกษานับว่าเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งช า ติ  พ .ศ . 2542  ได้ ก าห นด ให้ ก ารศึ กษ า เป็ น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ เพราะเป็น
กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความงอก
งามของบุคคลในสังคม (กุหลาบ ปุริสาร, 2558) กฎหมายที่
มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ เป็นคนดีมีวินัย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ .ศ . 2545 ยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี กฎหมายและแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้ก าหนด
กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง มีความพร้อม
ทางกาย จิตใจ สติปัญญาและทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้รักษ์
คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล มุ่งหวังให้การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ให้แก่ผู้เรียน สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 
 เพ่ือให้ สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับปรุง

มาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมมี 3 ด้านคือมาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี การจัดท ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาฉบับใหม่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ด้านการจัด
การศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และ
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
 1 . รั ฐ ธ ร รม นู ญ แห่ ง ร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560 
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้รัฐ
ต้องจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏอยู่ใน
มาตรา 53 วรรคสามและวรรคสี่ โดยรัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งน้ี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ 
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
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 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
  มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 
8 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาให้ ยึดหลักการเป็นการศึกษาตลอดชี วิตส าหรับ
ประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
  แนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 แห่ง
พระราชบัญญัติฯ ก าหนดแนวทางไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และรัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ที่ก าหนดให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ในการจัดท า 
การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายและ
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งน้ี กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  
  รัฐบาลได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 
2561  
  เน้ือหาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิต
สาธารณะ รับผิ ดชอบต่อสังคมและผู้อื่ น มี วินัยและ 
 

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชี วิต 
ก าหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างพลิกโฉมในทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ก ากับการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  
  ยุ ท ธศ าสตร์ ช า ติ ด้ านการ พัฒ นาแล ะ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ส าหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างเช่น 
   (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ
ต้ังค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่
ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้ 
   (2) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เน้นการจัดการศึกษาท่ียืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง 
ๆ อาทิ การศึกษาออนไลน์แบบเปิด ทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล 
ระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต ให้
สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
   (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึ กษาในทุ กระดับ  ทุ กประเภท โดยยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากระบบประเมินและการรับรองคุณภาพที่
เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การ
วัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่า
การวัดระดับความรู้ มีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีสร้างและ
จัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
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 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่  12  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดเน้ือหาสาระของแผนฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน ต่าง ๆ  ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการจั ดการศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ก าหนดให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้อง
ด าเนินการ ดังน้ี 
   (1) ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็น
เลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการ
จัดท าและการใช้หลักสูตรสมรรถนะให้มากข้ึน  
   (2) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิ
ภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ 
   (3) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
  สืบเน่ืองจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 53 ที่ก าหนดให้รัฐต้องจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทาง
พัฒนาผู้ เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติได้จัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มี 3 เป้าหมาย ดังน้ี 
    - เป้าหมายที่ 1 ก าลังคนมีทักษะที่
จ าเป็น มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    - เป้าหมายที่ 2 สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

    - เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา มี 4 เป้าหมาย ดังน้ี 
    - เป้าหมายที่ 1 โครงสร้าง บทบาท
และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
    - เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
    - เป้าหมายที่  3 ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    - เป้ าห ม ายที่  4 กฎหมายแล ะ
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความ
ต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 6. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพ่ือให้สถานศึกษายึดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้น
สังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา รวมถึงเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้อิสระแก่สถาบันการศึกษาในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันการศึกษาตาม
ความถนัดของผู้เรียน 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติได้ก าหนด
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes 
of Education, DOE Thailand) ในระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
   - ด้านผู้เรียนรู้ (Lerner Person) มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว 
ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและ
โลกอนาคตได้ มีความเป็นผู้น า มีความรู้รอบด้าน มีปัญญารู้
คิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการสร้าง
งาน สร้างสัมมาอาชีพ และคุณภาพชี วิตที่ ดี ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
   - ด้ าน ผู้ ร่ วมส ร้ างส รรค์ น วัตกรรม 
(Innovative Co-creator) ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม การบูร
ณาการข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
มูลค่าแก่ตนเอง สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 
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บทสรุป 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่ประกอบด้วย
มาตรฐาน 5 ด้านดังน้ี มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการวิชาการแก่สั งคม มาตรฐานที่  4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้าน
การบริหารจัดการ โดยมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่น้ี 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ภายใต้กรอบของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่ง
กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานตามที่กล่าวมาแล้ว ล้วน
แต่มีอุดมการณ์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตมี
ความรู้ความสามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน  
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