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นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ปัจจุบัน โลกของเราก าลังเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
หนาแน่นของประชากรในเมืองที่มีปริมาณ
สูงขึ้น นอกจากนี้จ านวนประชากรสูงอายุยัง
มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่จ านวนประชากร 
วัยเด็กกลับมีจ านวนลดน้อยลง เมื่อสัดส่วน
ของจ านวนประชากรสูงอายุและจ านวน
ประชากรวัยเด็กเพ่ิมมากขึ้นเช่นนี้ ท าให้
สังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์
ดังกล่าวสร้างความท้าทายให้กับผู้คนทั่วโลก
ในการแก้ไขปัญหา เช่น การรับมือกับปัญหา
ด้านสุขภาพ ความต้องการด้านพลังงาน 
ที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ทรัพยากรมีอย่างจ ากัด  
การติดต่อสื่อสารและเดินทางถึงกันได้อย่าง
สะดวกสบาย เป็นต้น  
 รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงโปร์ พยายาม
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนให้เข้าสู่ยุค
ดิจิทัล  (Digital Transformation)  โดยให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยี Big Data และ 
เทคโนโลยีทางด้าน IT เข้ามาช่วยเหลือและ
ให้การสนับสนุน เพ่ือก่อให้เกิดเป็น Smart 
City จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง  Smart City คื อ  

การน านวัตกรรม IoT (Internet of Things) 
เข้ามาสู่การด าเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และท าให้สังคมมีความ
เข้มแข็ง เนื่องจากประชากรของสิงคโปร์ใน
ปัจจุบันมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาล
จึงจ าเป็นต้องหาหนทางเพ่ือท าให้ประชาชน
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เทคโนโลยี
ทางด้าน IT จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
วางรากฐานของ Smart City 
 ความท้าทายส าคัญของรัฐบาลสิงคโปร์ 
ที่จะน าประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลได้นั้น คือการมี
ทรัพยากรที่จ ากัด อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์
สามารถก้าวข้ามปัญหาส าคัญนี้ไปได้ โดย
อาศัยความแข็งแกร่งทางด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีโดยพิจารณาศักยภาพของประเทศ 
จากองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ทรัพยากร 
และเทคโนโลยี ดังนั้นแล้ว ต่อให้มีทรัพยากร
จ ากัดแค่ไหน แต่สิงคโปร์ก็สามารถเร่งพัฒนา
ศักยภาพของตนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ 
4 เสาหลัก Digital Transformation ในสิงคโปร์  
เพ่ือน าประเทศเข้าสู่ความเป็น Smart City 



รัฐบาลได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์ทุกคน อาทิ 
บริการด้านคมนาคม บริการด้านสาธารณสุข 
การด าเนินชีวิต และบริการดิจิทัล 
 - บริการด้านคมนาคม (Smart 
Transportation)  
  รัฐบาลสิงคโปร์มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาปรับปรุงการจราจรให้ดียิ่งขึ้น จัดการ
ความแออัด ช่วยลดปริมาณการจราจรและ
ช่วยให้ใช้เส้นทางบนท้องถนนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด  และมี การ พัฒนา 
แอพพลิเคชันเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ที่ช่วยให้ประชาชนของสิงคโปร์
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว ผ่านการค านวณเส้นทางโดยใช้ 
Data Analytics รวมทั้งสามารถจองและ
ช าระเงินค่าโดยสารผ่านสมาร์ทโฟน และ
ติดตามต าแหน่งของรถโดยสารผ่านระบบ 
GPS  
 - บริการด้านสาธารณสุข (Smart 
Healthcare) 
  เป้าหมายส าคัญด้านสาธารณสุขคือ 
เพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้ป่วย ตัวอย่างการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ได้แก่ การน าเซ็นเซอร์
ขนาดเล็กติดไว้ที่ผิวหนังเ พ่ือตรวจชีพจร 
อุณหภูมิของร่ายกาย ความชื้นแล้วส่งข้อมูล
กลับมายังโรงพยาบาลเ พ่ือให้ทีมแพทย์ 

คอยเฝ้าระวังสุขภาพ ระบบดูแลสุขภาพจาก
ระยะไกล (Telehealth)  ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพตนเอง เช่น วัดความ
ดันเลือด แล้วส่งกลับไปยังทีมแพทย์ของ
โรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ  ซึ่ งทีมแพทย์
สามารถให้ค าแนะน าต่าง ๆ กลับมาได้ทันที 
หรือแม้กระทั่ง การใช้หุ่นยนต์เพ่ือลดขั้นตอน
ในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
 - การด าเนินชีวิต (Smart Urban) 
  เป็นการน าเทคโนโลยีด้าน IT เข้า
มาใช้เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็น 
Smart Community เ ช่ น  ก า ร พั ฒ น า 
แอป พลิ เ ค ชั นที่ ชื่ อ ว่ า  My Responder  
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส าหรับช่วยชีวิต คือ  
เมื่ อพบคนล้ม  คนรอบข้ างสามารถกด 
แอปพลิเคชันดังกล่าวเพ่ือเรียกหน่วยกู้ชีพ  
ซึ่งจะมาถึงภายใน 10 นาที 
 - บริการดิจิทัล (Smart Nation 
Platform) 
  รัฐบาลสิงคโปร์มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดิจิทัลทั่วทั้งเกาะ เพ่ือน าไปวิเคราะห์
และใช้พัฒนาแอพพลิเคชัน หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ชาวสิงคโปร์  นอกจากนี้  รัฐบาลเองมีการจัด
โปรแกรมเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนชาว
สิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยีด้าน IT ตั้งแต่เด็ก 



เพ่ือให้แนวคิด Smart City และ Smart Nation 
กลายเป็นจริงได้ในอนาคต 
 ในบริบทของประเทศไทย ทุกหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ต่างก็น า
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน
แทบท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ือปรับปรุงระบบกระบวนการ ในการ
ท างาน หรือน ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน หากแต่พบว่า การปฏิรูปองค์กร
ภาครัฐสู่โลกดิจิทัล  ยังคงตามหลังภาคเอกชน 
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
หลายอย่าง อาทิ ความรวดเร็ว  ในการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐของไทย หรือแม้แต่การพัฒนา
ศักยภาพของข้าราชการ ที่ผ่านมา การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
ของไทยเป็นเพียงการน ามาปรับใช้ตาม
กระบวนการท างานเดิมที่ท ามาอยู่แล้ว เพ่ือให้
สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้สะดวกขึ้น                 
แต่ไม่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอน
ที่ไม่จ าเป็นหรือใช้เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนและ
วิธีการท างานอย่างแท้จริง  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
จัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการอุดมศึกษา

ให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจน
แผนการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้  ยังมี
หน้าที่ประสานและส่งเสริม การด าเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศั กยภาพ
นักศึกษา รวมถึงการประสานและส่งเสริม
สนับสนุน การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผล สกอ. จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเป็น 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการอุดมศึกษา สกอ. เป็นองค์กรหลัก
ด้านอุดมศึกษาเสนอนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสั งคม และก าหนดทิศทาง การพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ด าเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เนนหลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี รวม
ทั้ งส งเสริมความร วมมือกับ อุดมศึกษา 
ตางประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาก าลังคน  มีการวางแผนและ
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



และก าหนดนโยบายและแผนในการผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนา
ประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนในวัยท างาน โดย
มีฐานข้อมูลการผลิตบัณฑิตรายสาขาวิชา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการ
ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
และเชิ งพาณิชย์  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การลงทุนและเพ่ิมศักยภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการศึกษาและการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
ภารกิจหลักและภารกิจใหม่ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นขององค์กร ตลอดจนเป็นที่ยอมรับใน
ประชาคมอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาฐานข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา 
มีฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสะดวกในการสืบค้น
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนของ
สถาบันได้ จากการศึกษาดูงานด้านการบริหาร 
และจัดการภาครัฐของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
และยุทธศาสตร์  การด าเนินงานของ สกอ.  
ข้างต้น ต่างก็มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วย
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างาน ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรด้าน
กระบวนการด าเนินงานของ สกอ. ผ่ านการ
ประยุ กต์ ใช้ เทคโน โลยี และสารสน เทศ 
อย่าง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงได้เสนอแนวทาง 
การพัฒนา สกอ. สู่การเป็น Smart Office 
ดังนี้  
 ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ท างาน การน าเทคโนโลยีมาเพ่ือช่วยให้
กระบวนการท างานมีความกระชับ รวดเร็ว 
ลดปริมาณงานที่ไม่จ าเป็นลง รวมถึงการลด
การใช้ทรัพยากรในส านักงาน เช่น กระดาษ 
และวัสดุอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เป็นต้น 
 - E - Document ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารให้
ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  
มีความถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น โดยสามารถท าทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ  
และเอกสารต่าง  ๆ ทั้ งจากภายในและ
ภายนอกส านักงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบ



เส้นทางการเดินทางของเอกสารได้แบบ real 
time 
 -  E-Meeting เ พ่ื อ ให้ การจั ดกา ร
ประชุมต่าง ๆ ที่ สกอ. ต้องรับผิดชอบเพ่ิม
ความสะดวกในการส่งหนังสือการประชุม 
ช่วยบริหารจัดการเอกสารประกอบการ
ประชุม สามารถด าเนินการได้สะดวก รวดเร็ว 
เป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลและ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และสามารถแจ้งมติ
หรือรายละเอียดข้อมูลที่ส าคัญของการประชุม 
ไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม 
 -  E-Form รู ปแบบส าหรั บสร้ า ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บันทึกข้อความ 
หรือหนังสือต่าง ๆ ที่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
หรือบุคคลภายนอกจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการ
สนับสนุนงานหรือติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน เช่น การจัดท าบันทึกข้อความ 
เพ่ือขออนุมัติต่าง ๆ จากหัวหน้าส่วนราชการ 
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ 
ทั้งนี้ เพ่ือลดระยะเวลา ขั้นตอนและข้อผิดพลาด  
ในการสร้างเอกสารดังกล่าว 
 -  E-Signature พัฒนาระบบส าหรับ
การลงนามของบุคลากร ให้สามารถอนุมัติ 
ลงนาม ผ่านระบบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ขั้นตอน 
ในการท างานของส านักงานมีความกระชับขึ้น  
และสามารถด าเนินงานหรือด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 -  Monitoring & Evaluation Online 
ระบบการติดตามและประเมินผลออนไลน์ 
พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมตาม นโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ และคุณภาพมาตรฐาน 
ทั้งนี้ เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงาน ก าลังคน 
และงบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การพัฒนาระบบจั ด เ ก็ บข้ อ มู ล 
(Database Platform) เป็นฐานข้อมูลที่มี
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน สกอ. ด้วยกัน หรือ ระหว่าง สกอ.กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
ในการเข้าถึงข้อมูล เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน สกอ. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
การอุดมศึกษาต่อสาธารณชนในรูปแบบ
สารสนเทศ รวมถึงเป็นการรวบรวมงานวิจัย
จากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานหรือต่อยอดเป็น
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 -   คลังข้อมูลงานวิจัย (Research 
Inventory) เป็นการรวบรวมงานวิจัยจาก
บุคลากร และนิสิตนักศึกษา จากสถาบัน 
อุดมศึกษาของประเทศไทย  
 -   ฐานข้อมูลรายบุคคลในสถาบัน 
อุดมศึกษา อาทิ  ฐานข้อมูลบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ฐานข้อมูลนิสิตนักศึกษา 



ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ฐานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เป็นต้น 
 -   ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานการศึกษา 
อาทิ ฐานข้อมูลหลักสูตรอุดมศึกษา  ฐานข้อมูล
สถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ ฐานข้อมูล
การเทียบคุณวุฒิการเทียบระดับและเทียบ
โอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็น
การพัฒนาความสามารถและทักษะของ
บุคลากรในด้านต่าง  ๆ ที่ จ า เป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วย เช่น การอบรมออนไลน์  (E-Training)                 
ที่บุคลากรสามารถเข้ามาศึกษาหรืออบรมได้
ทุกที่และทุกเวลา  
 -  Hard Skill ทักษะความรู้ด้านการ
ท างาน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
 -  Soft Skill ทักษะความสามารถใน
การจัดการความคิดและอารมณ์ เช่น ทักษะ
การสื่อสารการใช้ภาษา การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง การจูงใจ การจัดการอารมณ์ของ
ตัวเอง การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การสร้างทีมงาน ทัศนคติต่อการท างานและ
เพ่ือนร่วมงาน 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 และจากข้อเสนอเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานของ สกอ. ให้เป็น Smart Office  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งนี้อาจมีการวาง
โครงข่ายระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง               
ให้ครอบคลุม รวมถึงสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรนอกสถานที่ได้ เช่น 
การติดตั้งระบบ Virtual Private Network 
(VPN) ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานของ สกอ. 
มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระ               
ด้านก าลังคน และงบประมาณแล้ว แนวคิด
ดังกล่าว สามารถน าไปประยุกต์ ปรับเปลี่ยน 
หรือต่อยอดเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการ
ท างานของภาครัฐต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับ
บทบาทหน้ าที่ ของงานปัจจุบันได้  เช่น  
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาการรายงานผล การด าเนินงาน
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และหวังผลไป



จนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ระบบการท างานในทุกส่วนงานของภาครัฐ 
ท้ายที่สุดคือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว  ในการท า
ธุรกรรมกับภาครัฐ ได้รับการบริการอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมกันและสามารถน าไปสู่ 
การเป็น Smart Thailand ได้ในที่สุด 


