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การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยในหลายๆ ด้านมาร่วมด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การจัดการศึกษา
ของคนในชาติซึ่ง ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ สาหรับการพัฒนาด้านการศึกษาถือว่าเป็นการ
พัฒนาคนไทยให้เกิดความรู้และความสามารถอย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นยุค
แห่งเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการเตรียมคน
ไทยเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังนั้นควรเน้น
เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดองค์ค วามรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด และลงมือปฏิบัติจนก่อเกิดทักษะต่อ ตนเอง อีกทั้งยัง
สามารถใช้องค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไป
อุดมศึกษาของประเทศไทย ถือเป็นหน่ว ยงานหนึ่งในการจัดการศึกษาของคนในชาติ และถือว่า มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเพื่อให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานระดับอุดมอุดมศึกษาจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมและก้าวทันสังคมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสังคมดิจิทัล รวมทั้ง
พัฒนาด้านการวิจัยเพื่อให้เกิด องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามพันธกิจที่สาคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) การพัฒนาด้านวิจัย
เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศด้านวิชาการ 3) การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชาติ และ 4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ (เรณุมาศ มาอุ่น ,
2559) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะคอยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพื่อ
แข่งขันกับระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งหวังเพื่อผลิตบัณฑิต ซึ่งนอกจาก
ผลลัพท์ในเชิงปริมาณของการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ผลลัพธ์ในเชิงคุ ณภาพจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ให้การจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบ
โจทย์ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา จึงถือเป็นเรื่องท้าทายและควร
ส่งเสริม เพื่อสร้างสังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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ดังนั้นเมื่อการศึกษาไทยได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาไทย 4.0 ผู้เรียนจึงควรบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการของสังคมได้ (พร
ชัย เจดามาน และคณะ, 2559) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชาติ เพื่อให้ทิศทางของอุดมศึกไทย
ในอนาคต มุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบัณ ฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ
นอกจากนั้นยังขยายไปยังวัยทางานและผู้สูงอายุให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของตนเองและส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล จาก
แผนพัฒนาดิจิทัลและเศรฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากาลังคนพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล เพื่อเตรียมและสร้างกาลังคน สร้างงาน อีกทั้งยังเพื่อสร้างบุคลคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) ป้อนสู่ตลาดนวัตกรรมดิจิทัล เป็นการ
การบูรณาการทักษะชีวิตเพื่อตอบโจทย์ การพัฒนาคนในประเทศ ซึ่งต้องอาศัยกาลังคนเพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ดังนั้นงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ระดับอุดมศึกษาไทย 4.0 จึงควรเน้นการพัฒนาและเตรียมผู้เรียนเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้และต่อยอดในเชิงนวัตกรรม และตอบสนองการสร้างสรรค์ในเชิง เทคโนโลยีและดิจิทัล
เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งปัจจุบันควร
คานึงถึงการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน หรือตลอดชีวิต (Lifelong learning) และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา เพื่อตอบสนองคนทุกช่วงวัย ทั้งวัยเรียน และวัยทา
งาน ตลอดจนผู้ สู งอายุ ที่ต้องการพัฒ นาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามคุณลั กษณะของผู้ เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3Rx8C ดังต่อไปนี้
3R ได้แก่ 1) Reading 2) Writing และ 3) Arithmetic
8C ได้แก่
1) Critical Thinking and problem solving: ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)
2) Creativity and Innovation: ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3) Cross-Cultural understanding: คือความเข้าใจในความแตกต่างของ
วัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
4. Collaboration teamwork and leadership: ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ความเป็นผู้นา
5. Communication information and media literacy: มีทักษะในการสื่อสารและการ
รู้เท่าทันสื่อ
6. Computing and IT literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. Career and learning skills: มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
8. Compassion: ความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
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ทิศทางการวิจัย
- กลุ่มที่ 1 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาไทย
- กลุ่มที่ 2 : ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาไทย (ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
- กลุ่มที่ 3 : วัยทางาน และกลุ่มผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
- กลุ่มที่ 4 : วัยผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 1 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาไทย
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
- มีการวิเคราะห์ทิศทางของผู้เรียนเพื่อ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
ปลาย และผู้เรียนที่เตรียมความ
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเตรียม พร้อมเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
ความพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา

กลุ่มที่ 2 : ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาไทย (ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
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ประเด็นและทิศทางการวิจัย
- การพัฒนาทิศทางของผู้เรียน เพื่อ
ต่อยอดในระดับอุดมศึกษา
- การวิจัยอนาคตโดยใช้เหมืองข้อมูล
เพื่อทานายการเข้าสู่อุดมศึกษาไทย
4.0
- ระบบ Credit Bank

เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อ
ผู้เรียนในระดับ ปริญญาตรี และ
ส่งเสริมผู้เรียนในทักษะศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา
- ส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนใน
บริบทการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ชายแดนใต้
- การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา
- การสร้างสรรค์และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์
สังคมดิจิทัล

-

ประเด็นและทิศทางการวิจัย
Instructional Model and
Learning style
Online course (Online
Learning)
เน้น 21st Century Skills
GenEd in 21st Century Skills
English Proficiency
การเรียนที่เข้าถึง ทุกที่ ทุกเวลา
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
ระบบ Credit bank

กลุ่มที่ 3 : วัยทางาน และกลุ่มผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
- การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใน
วัยทางาน ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์สังคม
ผูเ้ รียนสาหรับส่งเสริมการเรียนรู้
ดิจิทัล
ตลอดชีวิต
- การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพใน
การทางาน
- พัฒนารูปแบบการจัดการและ
ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ

-

ประเด็นและทิศทางการวิจัย
ภาวะผู้นา (Leadership)
Life Long Learning
การเรียนที่เข้าถึง และเรียนรู้ได้ทุก
ที่ ทุกเวลา
Innovation and
Entrepreneurship
English Proficiency
Digital skills
Self-Directed learning

กลุ่มที่ 4 : กลุ่มผู้สูงอายุ
เป้าหมาย
- เพื่อสารวจความต้องการด้านการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ
- การปรัปตัวและด้านการทางานของ
ผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักภาพด้าน
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้สูงอายุ

-
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ประเด็นและทิศทางการวิจัย
การเรียนที่เข้าถึง และเรียนรู้ได้ทุก
ที่ ทุกเวลา
Self-Directed learning
Life Long Learning
Digital skills
Heath literacy

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นและทิศทางการวิจัย

หัวข้อโครงการวิจัย
ชุดโครงการที่ 1 : การวิจัยอนาคตเพื่อท้านายการเข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0
ผู้อ้านวยการชุดโครงการ: ผศ. ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
โครงการย่อยที่ 1.1 การวิจัยอนาคตเพื่อทานายอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ภาคใต้ด้วยการทาเหมืองข้อมูล ในการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ
- โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน
- โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
- โรงเรียนสังกัดเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
1) ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
2) ผศ.ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
3) ผศ.ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
4) ดร. จารุทรรน์ พัฒนพันธ์ชัย

หัวหน้าโครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 1.2 การทานายอนาคตคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหมืองข้อมูล
1) ผศ.ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
หัวหน้าโครงการย่อย
2) ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
โครงการย่อยที่ 1.3 ทิศทางการจัดการศึกษาและฝึกอบรมตารวจสู่มาตรฐานทางวิชาชีพตารวจ (ตารวจ
4.0 - 5.0) ในทศวรรษหน้า พ.ศ.2564-2573
1) ผศ.พันตารวจเอก มีชัย สีเจริญ
หัวหน้าโครงการย่อย
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ชุดโครงการที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส้าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ
1. Instructional Model and Learning style
2. Credit bank
3. Model การเรียน (online course)
ผู้อ้านวยการชุดโครงการ: ดร. จารุวรรณ กฤตย์ประชา
โครงการย่อยที่ 2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1) ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
2) ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช
2) ผศ.ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
โครงการย่อยที่ 2.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) ผศ.ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
2) ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์
3) ผศ.ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
โครงการย่อยที่ 2.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ดร. จารุทรรน์ พัฒนพันธ์ชัย
2) ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ
3) ผศ.ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์

หัวหน้าโครงการย่อย

หัวหน้าโครงการย่อย

หัวหน้าโครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนารูปแบบทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสาหรับมหาชนที่ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้และความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมสาหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
1) ผศ.ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
หัวหน้าโครงการย่อย
2) ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์
3) นางสาวนิสรีน พรหมปลัด
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ชุดโครงการที่ 3 : การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผู้อ้านวยการชุดโครงการ : ผศ. ดร.วสันต์ อติศัพท์
โครงการย่อยที่ 3.1 การพัฒนาวิชาการศึกษาพื้นฐานเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21:
สาระและนวัตกรรมการเรียนรู้
1) ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์
หัวหน้าโครงการย่อย
2) รศ.ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์
3) ดร. สิตา มูสิกรังษี
4) นางสาวนิสรีน พรหมปลัด
โครงการย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสาระวิชาชีพศึกษาศาสตร์เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21:
สาระและนวัตกรรมการเรียนรู้
1) ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์
หัวหน้าโครงการย่อย
2) รศ.ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์
3) ดร. สิตา มูสิกรังษี
4) นางสาวนิสรีน พรหมปลัด
โครงการย่อยที่ 3.3 การพัฒนาสาระด้านภาษาศาสตร์ (Teaching and Methodology)
- สารวจครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
1) ดร. สิตา มูสิกรังษี
หัวหน้าโครงการย่อย
2) อาจารย์กรุณา วงศ์ผาสุกโชติ
3) ดร.จอมใจ สุทธินนท์
4) ผศ.ดร. กร ศรเลิศล้าวาณิช

ชุดโครงการที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
ผู้อ้านวยการชุดโครงการ : ผศ. ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช
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โครงการย่อยที่ 4.1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
1) ผศ.ดร. กร ศรเลิศล้าวาณิช
หัวหน้าโครงการย่อย
2) ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
3) ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์
4) ผศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย
5) ดร. สิตา มูสิกรังษี

8

