
ทางออกวิกฤต

อุดมศึกษาไทย

โดย

ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร

(รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

23 มิถุนายน 2561การพฒันาบณัฑิตศึกษาและการวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



วกิฤตอดุมศกึษาไทย
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วิกฤตอดุมศึกษาไทย



19.1 % 26.6 %13.2 % 32.1 %



ขอ้มลู: ศนูยส์ารสนเทศอดุมศกึษา

วกิฤตมหาวทิยาลยัไทย
นศ.ป.ตร-ีโท ลดลงตอ่เนือ่ง
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ความตกต า่ของมหาวิทยาลยัไทย

ใน World University Ranking

สะทอ้นถึงความอ่อนแอในระบบการศึกษา 

โดยเฉพาะอุดมศึกษาซ่ึงถือว่าส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นระดบั

ที่สรา้งบุคลากรเพื่อประกอบเป็นทุนมนุษยเ์พื่อเขา้สูวิ่ชาชีพ

อุดมศึกษาท่ีตกต า่จะสะทอ้นถึงคณุภาพของทรพัยากร

มนุษย์ (mindset และ will power) ท่ีน่าจะสูค้นอ่ืนไม่ได ้

ท าใหไ้ม่สามารถเป็นกลไกส าคญัในการสรา้งทุนทางปัญญาและ

ไม่สามารถเอ้ือใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมของชาติ

ประเทศไทยติดอยูใ่น middle-income trap
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ผลงานวจัิยทีต่พีมิพใ์นวารสารนานาชาตแิละการอา้งองิในฐานขอ้มลูสากล

Source : IMD World Competitiveness Yearbook 2012

จ านวนผลงานวจัิย

สถานภาพทาง วทน. ของประเทศไทย เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ

คณุภาพของบทความวจัิยของประเทศไทย

การประมาณการจ านวนการ
อา้งองิตอ่บทความวจัิยของ
ประเทศตา่งๆ ชีใ้หเ้ห็นวา่
คณุภาพบทความวจัิยของ
ไทยยังอยูใ่นระดบัต า่กวา่
คา่เฉลีย่คอ่นขา้งมาก

1

2

3

4

6

5



Thailand

Malaysia

ผลงานวจิยัตพีมิพ์ ทีไ่ดร้บัการอา้งองิ



• ประเทศไทยยังจดสทิธบิตัรนอ้ยมาก ซึง่สะทอ้นขดีความสามารถดา้นนวตักรรม
ของประเทศ

ในปี 2011 มีการยื่นจดสทิธิบัตรในประเทศไทยเพียง 1,137 เร่ือง

(Source: IMD World Competitive Yearbook 2013)

– ผลการศกึษาจากหลายแหลง่แสดงใหเ้ห็นวา่อดุมศกึษาไทยเชือ่มโยงกบั
ภาคอตุสาหกรรมนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ

– ผลการวจัิยไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ มาตรการจงูใจดา้นภาษีและการเงนิ ทีไ่ทยใชใ้น
การสรา้งความเขม้แข็งใหภ้าคอตุสาหกรรมและดงึดดูบรษัิทตา่งชาตใิหเ้ขา้มา
ผลติสนิคา้ไฮเทคและตัง้ศนูยว์จัิยในประเทศไทยยังลา้สมัยและไมส่งูพอเมือ่
เทยีบกบัของตา่งประเทศ

12

จนี 435,608 เรือ่ง เม็กซโิก 1,863 เรือ่ง

เกาหลใีต ้ 187,454 เรือ่ง บราซลิ 1,662 เรือ่ง

สงิคโปร์ 4,529 เรือ่ง อนิโดนเีซยี 607 เรือ่ง

มาเลเซยี 1,927 เรือ่ง ฟิลปิปินส์ 298 เรือ่ง

สถานภาพทาง วทน. ของประเทศไทย เม่ือเทยีบกบัประเทศอ่ืนๆ



ASEAN 
Comparison

Source: Global Competitiveness Report 2015-2016; Klaus Schwab, World Economic Forum 

Let’s wake the 
rabbit before 
it’s too late!





From 119 countries across the globe, Switzerland remains at                                                 
the top of the GTCI, followed by Singapore and the United States

2018

Enable 48

Attract 55

Grow 69

Retain 71

Vocational Skills 89

Global Knowledge Skills 68

Talent Competitiveness Index’s pillar Ranking



IMD World Competitiveness Index 2017

63 countries



IMD World Competitiveness Index 2017



IMD World Competitiveness Index 2017



IMD World Competitiveness Index 2017



IMD World Competitiveness Index 2017



จ  านวนบุคลากรวิจยัและพฒันาแบบเตม็เวลาภาคเอกชนและภาครฐั

ปี พ.ศ. 2544 - 2558



สดัสว่นบุคลากรวิจยัและพฒันาตอ่ประชากร 10,000 คน ของประเทศไทยเทียบกบั

ตา่งประเทศ (ขอ้มูลปีล่าสุดของตา่งประเทศคือปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 



ค่าใชจ้า่ยวิจยัและพฒันาตอ่หวัเปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชนและภาครฐั



จ  านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิทยาศาสตรเ์ทียบกบัสาขาสงัคมศาสตร ์

ปี พ.ศ. 2550 - 2559



จ  านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ระดบัปริญญาตรีสายวิทยาศาสตรเ์ทียบกบัสายสงัคมศาสตร ์

ปี พ.ศ. 2550 - 2559



รอ้ยละผูเ้รียนสายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัปริญญาตรีของตา่งประเทศ 



จ  านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ระดบัปริญญาโท-เอกสายวิทยาศาสตรเ์ทียบกบัสายสงัคมศาสตร ์

ปี พ.ศ. 2550 - 2559



ความทา้ทาย / เง ือ่นไขทีเ่ปลีย่นไป........

 ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการทีเ่ปลีย่นไป

 พลวัตโลกในศตวรรษที ่21 เปลีย่นแปลงการรับรูข้องคน

 Disruptive Technologies, IoT, Mobile phone

 New Globalized Knowledge-based Economy

 การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ในระดบันานาชาต ิเชน่ ASEAN,
การมุง่สู ่World Class University

 การเพิม่ขึน้ของมหาวทิยาลัยตา่งชาตทิีม่ศีกัยภาพสงู

 ประชากรไทยเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งรวดเร็ว

 ประชากรเด็กทีจ่ะเขา้มหาวทิยาลัยลดลงมาก

 Change of Generations : Gen Z 





(Born Year 2000-today)





(32)



(33)

การปรบัตวั

เป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรูยุ้คโลกาภิวฒัน์

(Globalizing Knowledge-based Economy)

การปรบันโยบายและเสน้ทางการผลิตไปสู่

ภาคส่วนท่ีเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรพัยากร

(Value-added Segment) 

การขบัเคลื่อนท่ีมุ่งเนน้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการที่อาศยัองคค์วามรู ้                                                      

(Knowledge Intensive Products and Services)

แนวโนม้ใหญข่องโลกในศตวรรษที่ 21
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• Value-based Economy 2030 : Thailand

การขบัเคล่ือนสู่โลกในศตวรรษท่ี 21
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ความทา้ทายในศตวรรษท่ี 21
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ความทา้ทายในศตวรรษท่ี 21



ผลกระทบของระบบอตัโนมตัิ
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การเรยีนและการท างาน ก าลงัจะกลายเป็นสิ่งเดียวกนั

การเรยีนคือ ความทา้ทายตลอดชีวิต การ inspire และ 

motivate นศ. เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าใหเ้ขาเปลี่ยนชีวิต

การเรยีนจะเป็น module ไม่เป็นรายวิชา ไม่มี barrier 

ระหว่างคณะ เนน้สมรรถนะและทกัษะมากกว่าความรู ้

องคก์รรูต้วัดีว่า พวกเขาตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

สื่อการเรียนรูแ้บบใหม่ (online, digital, ………..etc.)

เป็น platform ส าคญัเพื่อการเรยีนรูแ้ละการท างาน

การเรยีน จะไม่เป็นทางการอีกตอ่ไป สามารถเรียน

นอกมหาวิทยาลยัที่ไหนก็ได้ ทุกท่ี ทุกเวลา

ความท้าทาย : การเรียนรู้ยคุใหม่



ทางออกวกิฤต
อดุมศกึษาไทย
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ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี



THAILAND 4.0
Thailand 4.0 Strategies

Thailand 1.0 Thailand 2.0 Thailand 3.0 Thailand 4.0

Agriculture

Light

Industry

Low wages

Heavy

Industry

Adv machine

Creativity + 

Innovation

Smart Thailand

Knowledge-based 
Economy

Creative 
Industry

Green 
Industry

Alternative 
Energy

Hospitality & 
Wellness

Logistic Hub

Agriculture & Food
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• เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
โดยเนน้การพัฒนาการผลติก าลงัคนคณุภาพสงู ผลติ
นวตักรรม สรา้งมลูคา่เพิม่ เพือ่เปลีย่นผา่นสงัคมไทยสู่

สงัคมเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละเพิม่คณุคา่ (Thailand 4.0 
: Value-based Economy) โดยใชส้ถาบนัอดุมศกึษา
เป็นหวัรถจกัรขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ

• มหาวทิยาลยัตอ้งเนน้การวจัิยมุง่เป้า ท าหนา้ทีเ่ป็นศนูย ์
บม่เพาะและ entrepreneur เพือ่สรา้ง innovation และ 
ตอ่ยอดไปสู ่commercialization ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทย
หลดุพน้จากกบัดกักลุม่ประเทศรายไดป้านกลาง 

เป้าหมายคอื ตอบโจทยข์องประเทศและโลก



มหาวิทยาลัย 4.0

ความรู/้นวัตกรรม พัฒนาคน

Value-based Economy เศรษฐกิจ 4.0
สังคม 4.0

วิจัยและพัฒนา การศึกษา

THAILAND 4.0

UNIVERSITY 4.0

ภาคเอกชน/
อุตสาหกรรม
หน่วยงานรัฐ
ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย 1.0, 2.0, 3.0

+

ปริญญาตรี
Undergrad

ปริญญาโท-เอก
Graduate study

เป้าหมาย
1. พึ่งพาตนเองได้
2. ลดการน าเข้า
3. สังคมแบ่งปัน /
ทุกคนมีความสุข

คนไทย 4.0
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การสร้างคนไทยยคุ 4.0



ความรู ้

• มีหลกัคิดทางวิชาการ

• มีความรูป้ฏิบตัิ

• มีความรูร้อบ

• มีความสามารถประยุกต์

ความรู ้

• มีความรู ้ความเทา่ทนัโลกใน

ศตวรรษที่ 21

บุคลิก อุปนิสยั

• ความเป็นพลเมืองดีใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข

• ความเป็นพลเมืองดีของ

ภมิูภาคและของโลก 

• มีจริยธรรมและค่านิยมที่

ดีงาม

• พอเพียง/ พ่ึงตนเอง

• มีนิสยัใฝ่รู/้ ใฝ่คุณภาพ

ทกัษะ

• ทกัษะความเป็นนกัคิด

• ทกัษะการด ารงชีวิต

• ทกัษะการเรยีนรูน้วตักรรมใหม่

• ทกัษะในการสบืหาขอ้มูล

• ทกัษะการสือ่สาร

• ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละการ

เรยีนรูผ้่านสือ่ตา่งๆ

• ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ

• ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้

• ทกัษะการเป็นผูน้  า

คณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์

ไม่คอรร์ปัชัน่
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T-Shaped Graduates
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ทิศทางของมหาวิทยาลยัในศตวรรษที่ 21 

• University is not the place for teaching but it is a 
learning space in a more flexible way and more 
motivated context

• Universities have to prepare students for jobs that do 
not yet exist, now teaching global perspectives, 
resilience and creativity

• The most important skills a university can pass down to 
its students is the ability to motivate and leverage 
themselves 

• In the 21st century, universities should see it as their 
job to develop strong personalities
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ทิศทางของมหาวิทยาลยั



(วชิาชีพชัน้ตน้-กลาง)





Math

Techn

ology

Engineer 

ingScience

Science

Technology

Math

Engineering

Innovation:
New products
New services
New careers
New entrepreneurs
New businesses
New societies

T

H

I

N

K

C

R

E

A

T

E

STEM Education & STEM Skills
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การส่ือสารยงัไม่เพยีงพอ 

สถาบันการศึกษาไม่ทราบความ
ต้องการของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไม่ทราบความสามารถ
ด้านการวจิัยของสถาบันการศึกษา/วจิัย

Government
SME/Industry

• นโยบายส่งเสริมการวจิยัเชิงพาณชิย์ไม่
ชัดเจน

• การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
การศึกษาและอุตสาหกรรมยงัไม่เพยีงพอ

• IP Management

• การวจิยัเน้นประโยชน์เพ่ือการศึกษา
• ระบบการวดัผลงานไม่เอือ้ต่อการวจิยั

เชิงพาณชิย์ (Publication &citation/ 
Patent)

• นักวจิยัยงัไม่มีประสบการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมเพยีงพอ

• ขาดความชํานาญด้านการจดัการด้าน
Intellectual Property 

• ไม่เห็นความสําคญัของ การวจิยั
• อาศัย Technology Importation
• ไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาว
• ขาดนักเทคโนโลยทีี่มีประสบการณ์

Academia

ความต้องการและปัญหาต่างกนั

What are Things to be tuned?

CLASH OF CULTURES
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Means to Increase Effectiveness in Research Collaboration: 3C’s 

Communication
เพิม่การส่ือสาร

Change Attitude
ปรับทัศนคติ

Collaborative Model
แสวงหาความร่วมมือ

• สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการ
วจิยัร่วม

• จดัตั้งศูนย์ประสานงานการวจิยั
เฉพาะทาง (Neutral Body)
ระหว่างสถาบันการศึกษาและ
อุตสาหกรรม

• กาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม เช่น สถาบันการศึกษาควรตั้ง
ผู้แทนจากอุตสาหกรรมร่วมเป็น
กรรมการ หรือเป็นอาจารย์ประจาํ
หลกัสูตร

• จดัการระบบการวดัผลงานยงัให้เอือ้ต่อ
การวจิยัเชิงพาณชิย์

• อุตสาหกรรม : ให้ความสําคญัและเพิม่
กจิกรรมด้านการวจิยัและการสร้าง
เทคโนโลยี

• สถาบันการศึกษา: เพิม่สัดส่วนการวจิยั
เชิงพาณชิย์

Strategies for Successful Technology Commercialization



University Ecosystem

• Fundamental Research 
• Applied Research
• Doctorates/Postdoctorates
• Intellectual Properties

• Translational Research  
• Industrial Collaborations
• Prototype Development

& Testing

• Innovative Products, 
Processes and Services

• Prototypes to Commercial 
Mass Production 

 Outcome-based Education 
 Pool of Quality Workforce
 University Consortia

Education

Industry

Research

Innovation

Network
Development

Network
Development
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Graduate Study in 21st Century

Differentiation through:

• Excellence… Research-led

• Relevance with Graduate study > Undergrad

• Innovation & Leadership

• Students’ Experience and Entrepreneurship

• Partnerships (both national and international)   
- increase in quality and impact

• Academic Mobility and Internationalization



In the year 2025
• About half of the jobs will require high-level qualifications 

• 65% of children entering primary school now will be 

working in occupations that do not yet exist

• Widespread digitalization will bring about significant 

changes in the skill-sets needed from the labour force

• For European citizens to prosper and thrive in increasingly 

competitive and knowledge-based economies, Europe will 

have to keep up in terms of research and innovation, as 

well as promote effective and coordinated education 

and training systems

• Higher Education Institutions (HEIs) are the better 

equipped to support this development 

European Commission
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• Today, employers want fresh graduates who 
they don’t have to train

• In the ongoing global drive for efficiency and 
competitiveness, education and training are 
the key role, moreover are now seen as the 
responsibility of the universities 

• This idea of learning by doing is what is now 
called “experiential learning” and though it’s 
demanding, it is also very effective

The university experience has changed

WEF, Davos 2018
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• Work-integrated learning sees students 
stepping into the actual workplace as part of their 
formal education

• We want students to understand and approach 
the grand challenges and wicked problems facing 
our world, which are not solely issues of science 
or technology, sociology or economics, but 
complex layered issues that demand broad 
thinking and collaboration

The university experience has changed

WEF, Davos 2018



Marc Tessier Lavigne, 
Stanford University’s President

• ไมจ่ าเป็นตอ้งวางแผนทัง้ชวีติในวันแรกทีเ่ขา้มหาวทิยาลัย
• การศกึษาทีก่วา้ง ไมจ่ ากดัเฉพาะศาสตรใ์ดศาสตรห์นึง่
• มคีรดูทีีช่ว่ยแนะแนวอาจเปลีย่นชวีติ
• ฝึกวธิคีดิ วธิถีาม เอาความรูท้ีไ่ดม้าเป็นฐานคดิสรา้งสิง่ใหม่ๆ
• สิง่ทีท่ าใหม้หาวทิยาลัยยิง่ใหญค่อื เนน้ทศันคตติอ่

การศกึษามากกวา่สาระของการศกึษา ไมต่กีรอบ พรอ้ม
ลองผดิลองถกูเพือ่สรา้งสรรค ์ใหนั้กศกึษามโีอกาสพรอ้มที่
พัฒนาตนเองเต็มทีต่ามศกัยภาพทีเ่ขาจะเป็นได ้

กรณีศกึษาของมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์





• ปฏริปูมหาวทิยาลยั เนน้การสรา้งผลกระทบตอ่ผูเ้รยีนมากกวา่เกรด
• ผลติหลักสตูรหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รยีน
• เปิดปรญิญาตรหีลักสตูร 2 ปี หลายสาขาวชิา
• เป็นมหาวทิยาลยัส าหรับทกุชว่งวัยของชวีติ
• ปรับเปลีย่นบทบาทใหเ้ป็น “มหาวทิยาลยัตลอดชวีติ” ดแูลประชากร

ใหท้ันสมัยตลอดเวลา ท าใหข้ยายจ านวนลกูคา้เพิม่ขึน้อกีมาก
• มคีอรส์ใหม่ๆ ใหก้ลบัมา upgrade หรอื upskill ความรูห้รอืทักษะ

ไดเ้รือ่ยๆ เป็นลกูคา้ไปตลอดชวีติ
• มโีปรโมชัน่ส าหรับศษิยเ์กา่กลบัมาเรยีนฟรไีด ้2 โมดลู ภายใน 3 ปี

(เริม่ 2017)ท าใหไ้ดล้กูคา้ใหมต่ลอด หากสะสมคอรส์ไดค้รบ
ตามมาตรฐาน จะไดป้รญิญาใบใหม ่ตรหีรอืโทอกีดว้ย

NUS เปลีย่นโมเดลแลว้! เร ิม่ April 2018



ในยคุ Industry 4.0 การศกึษาแบบเดมิ มหาวทิยาลยัแบบเดมิ
ก าลงัจะลา้สมยั ตอ้งรบีปรบัตวัดว่น

1. Experiential learning เรยีนไป ท างานไป เป็นผูป้ระกอบการไป

2. Promote digital literacy มทีกัษะ computational thinking
และ data science

3. Diversify higher education pathways

4. Encourage lifelong learning

5. Broadening the role of universities 

NUS เปลีย่นโมเดลแลว้! เร ิม่ April 2018



Salman Khan

• การศกึษาเฉพาะทางจะมคีวามส าคญัมากขึน้ เนน้ competency และ
ทกัษะดา้นตา่งๆมากกวา่วชิาการ เพราะเทคโนโลยกีอ่เกดิ platform 
การศกึษาทางเลอืกมากมาย ท าใหค้นสามารถมุง่ไปเรยีนสิง่ทีอ่ยาก
เรยีน อยากรู ้และอยากเป็นไดท้นัทแีลว้ท าใหไ้ดส้ดุๆในสิง่ที่
ตนเองตอ้งการ

• วฒุกิารศกึษาในระบบจะหมดราคา เพราะเอกชนจะสรา้งหลกัสตูรเอง
ออกวฒุกินัเองเชน่หลกัสตูรของ Google ไมต่อ้งมพีืน้ฐานใดๆก็เรยีนได ้
ออกใบรับรอง สมคัรงานได ้
- ท าไมตอ้งเรยีนหนังสอืถงึ 20 ปีเพือ่ไปท างานทีไ่มไ่ดช้อบ
- ท าไมตอ้งเรยีนในสิง่ทีไ่มไ่ดส้นใจและไมถ่นัด

• ในอนาคต คนจะท างานกอ่นแลว้เรยีนทหีลงั วฒุกิารศกึษาอยา่งเดยีว
ไมพ่อ แตป่ระวตัผิลงานและประสบการณ์ท างานจรงิเป็นสิง่ส าคญั



ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

การพฒันาศกัยภาพของคนทั้งประเทศ

สง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

พฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั

 เนน้เป้าหมายใหม่คือ คนวยัท างานและผูสู้งวยั

- Reskill, Upskill, Multiskill, Upgrade

การผลิตก าลงัคนท่ีมีคณุภาพสนองความตอ้งการตลาด

เป้าหมายท่ีคิดรว่มกบัผูใ้ช ้ออกแบบการผลิตรว่มกบัภาคเอกชน

เนน้การพฒันาอาชีพ/ยดึตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั(Demand Side)

เตมิเตม็ในสิ่งที่ขาด(ความรู ้ทกัษะที่จ  าเป็น และสมรรถนะ)

ผ่านหลกัสูตรที่ยดืหยุน่ รูห้ลายศาสตร ์ไม่มี Barrier ระหว่างคณะ

เนน้จดัการเรียนรูข้อ้เท็จจริง ในสถานที่จริง ท างานไดจ้ริง(WIL)

เนน้การเรียนที่ตอบโจทยเ์ฉพาะบุคคล(Personalized Education)
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ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต

• มหาวิทยาลยัท างานกนัเป็นเครือข่าย พฒันาไปสู ่         

การรวมตวัเป็น Cluster หรือ Merging ระหว่างมหาวิทยาลยั

- สง่เสริมใหมี้ Mobility ของอาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา

- รว่มกนัสรา้งงานวิจยั นวตักรรม Start up

- มีการแลกเปลี่ยน และ ช่วยกนัพฒันาคอนเท็นต/์หลกัสูตร

- Credit transfer (ระหว่างมหาวิทยาลยั, อาชีวะ, วิทยาลยัชุมชน)

- รว่มพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตามแนว Area-based approach

• เปลี่ยนตวัเองใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษาตา่งมหาวิทยาลยั      

คนวยัท างาน ผูค้นทัว่ไป ทัว่โลก สามารถเขา้มาเรียนรูไ้ด ้

• เนน้หลกัสูตรที่เป็น Non Degree

• พฒันา Online Education

• เนน้ Digitalization & Digital skills

• ยกระดบั English Proficiency skill & ภาษาท่ี 3, 4, ………………..
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มหาวทิยาลยัตอ้งปรบัตวั

การศกึษา (ความรู)้

การพฒันาวชิาชพี
(ความรู+้ทกัษะ+สมรรถนะ)

การฝึกฝนอบรม
(ทกัษะ)

Competency หรอื สมรรถนะ :ความรู ้
ความสามารถท างานไดจ้รงิ  และ คดิเป็น 
(คณุลักษณะพืน้ฐานทีอ่ยูภ่ายในตัวบคุคลไดแ้ก่ Motive, 
Self-Concept, Knowledge, Skill, Critical Thinking, 
Creativity, Communication, Collaboration ใหบ้คุคล
สามารถปฏบิัตงิานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหรอืเผชญิ
สถานการณ์ตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ/หรอื
เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานสงูกวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว)้

ความช านาญหรือความสามารถของบุคคล
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้
การฝึกฝน หรือการกระท าบ่อยๆ

วชิาชีพ-ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ เป็นความรู้ท่ีได้
จากการฝึกฝนเล่าเรียน หากไม่เรียนอาจจะปฏิบติังานนั้นไม่ได้
วชิาชีพ คือ อาชีพท่ีตอ้งใชว้ชิาความรู้
อาชีพ-งานท่ีท าเป็นประจ าเพ่ือเล้ียงชีวิต ไม่ตอ้งฝึกฝนเล่าเรียนกท็ าได้
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มหาวทิยาลยัตอ้งปรบัตวั

การศกึษา
(ความรู)้

การพฒันาวชิาชพี
(สมรรถนะ)

การฝึกอบรม
(ทกัษะ)

ท างานไดจ้รงิ

สรา้งกลไกบรูณาการ การศกึษา การฝึกอบรม การพัฒนาวชิาชพี
ใหต้อบสนองความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม และพรอ้มปรับตวั
รับการเปลีย่นแปลงเพือ่ตอบโจทยอ์นาคต

สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

Relearn

Up SkillHigh Level Q.



• อาจารยต์อ้งไมส่อน แตต่อ้งออกแบบการเรยีนรู ้และ
อ านวยความสะดวก (Design & Facilitate)

• การเรยีนรู ้ใหนั้กศกึษาเรยีนรูจ้ากการลงมอืท าหรอืปฏบิตั ิ
(Coaching)

• เนน้ Experience-based Learning (Mentor)

• การเรยีนรูเ้กดิจากภายในใจและสมองของตนเอง 
(Motivate & Inspire)

สิง่ทีย่ากคอืการหาครทู ีพ่รอ้มจะปรบัตวัเอง 

เพือ่ใหเ้ขา้กบัการเรยีนการสอนแบบใหม่

บทบาทอาจารยจ์ะเปลีย่นแปลง
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University Needs REFORM



University Needs CHANGE
Mindset 
Platform
Structure

Competency-based Education
Global and Country Needs

Toward Excellence
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Sustainable & Successful University

FOCUS

…….With limited resources and 
less support from Government…….

FOCUS
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อุดมศึกษาไทย4.0กบัการสรา้งคนพนัธุใ์หม่

รองรบัการ

เปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม

สภาพ

สงัคม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

แหล่งรวม

ความรู ้

แหลง่รวม

จนิตนาการ

ความคิด

สรา้งสรรค์

พฒันา

ทกัษะ

ปลกูฝัง

ความดี

บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา

ตอ่การสรา้งคนพนัธุใ์หม่

University 
Must

Reform to 
Survive
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สรา้งคนพนัธุใ์หม่ 4.0

สรา้งประเทศไทย 4.0

อุดมศึกษาไทยยุค 4.0



พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย


