
การปฏริูปการศกึษา

กอบกูว้กิฤตการศกึษาไทย

จรสั สวุรรณเวลา

การสมัมนาผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๑

การพฒันาบณัฑติศกึษาและการวจิยั

๒๓ มถินุายน ๒๕๖๑



 ณุ าพต  า

 วาม

เหล  อมล  า

สูง

ไมส่ามารถ

แ ง่ นั

 อ้ยประสทิ  ิาพ



ผลการสอบ O-NET ต  ามาก

ผล ะแนนผูจ้บการศกึษา ั นพ  นฐาน สว่นใหญต่กเกณฑ์

ผลการสอบ O-Net ชั น ม ัยมศกึษาปีที  6 พ.ศ. 2561

ผูเ้ า้สอบกวา่ 372,000  น

 ะแนนเฉลี ย    ณิตศาสตร์ 24.53 %

 าษาองักฤษ 28.31 %

วทิยาศาสตร์ 29.37 %

สงั มศาสตร์ 34.70 %

 าษาไทย 49.25 %
สว่นใหญ่คะแนนต ่ำกวำ่ ปีก่อน 
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ผลการสอบ PISA ต  ามาก ตลอ  15 ปี

มำตรฐำนโลก 500



ระ บั วามสามารถ องนกัเรียนไทยเปรียบเทยีบกบัชาตติา่ง ๆ (รอ้ยละ) 
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ผลการศกึษาต  า

46.75
ผลการศกึษาสงู

0.46



 ณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

ผลการสอบ PISA
คณิตศำสตร์

53.8 % below minimum

ผลการสอบ PISA
วิทยำศำสตร์

46.7 % below minimum

เวียดนาม
7.8 & 5.9 %
มาเลเซีย

37.5 &  33.7 %



สมรรถนะทาง ณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ องเ ็กไทย

ที จบช ั นม ัยมตน้แลว้ (ศกึษา 9 ปี) เม  อเ า้สูต่ลา แรงงานปจัจบุนั หร อศกึษาตอ่

46%  Functionally innumerate

52%  Basic proficiency

1%  High proficiency Source: OECD

ผูจ้บการศกึษา า บงั บั ยงัเป็นแรงงานไรฝี้ม อ
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PISA 2015 แบ่งตามสถานศึกษา

Score

โรงเรียนวิทยำศำสตร์
โรงเรียนสำธิต

โรงเรียนสงักดัท้องถ่ิน

โรงเรียนในเมือง

โรงเรียนในชนบท
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 วามสามารถในการแ ง่ นั องชาตไิทยต  า

Global Competitiveness Index 2017-2018     (137 economies)

1. Switzerland
2. USA
3. Singapore
4. Netherlands
5. Germany
6. Hong Kong

9. Japan

15. Taiwan

27. China

32. Thailand

23. Malaysia

26. Korea



การศึกษา
ที่ 56

Global Competitiveness Index 2017-2018     

การศกึษา เป็น ตวัถว่ง วามสามารถในการแ ง่ นั องประเทศ

32.  Thailand



การวจิยัที เผยแพรใ่นวารสารวชิาการระ บันานาชาต:ิ 

มหาวทิยาลยัในถูม ิา   เปรียบเทยีบเชงิปรมิาณ 

จุฬาฯ มห ิล

U  Tokyo

Beijing  U
Singapore N U



Citable Documents

Thailand

Malaysia

http://www.oecd.org/sti/iherd-final-reports.htm, 
Suwanwela,C: (2013) Effectiveness of research and innovation management 

at policy and institutional levels in Thailand

ผลงานวจิยัตพีมิพ์ ที ไ ร้บัการอา้งองิ

http://www.oecd.org/sti/iherd-final-reports.htm


Times World University Rankings 2018

Top 100 universities
Hong Kong 3
China 2
Singapore 2
Japan 2
South Korea 2

(National University 
of Singapore   22)

Top 200 universities
China 7
Hong Kong 5
South Korea 4
Singapore  2
Japan 2
Taiwan 1



Times Asia University Rankings 2018

Top 200 universities
China 50
Japan 30
South Korea 21
Taiwan 18
India 17
Turkey 11
Iran 11
Malaysia 8
Hong Kong 7
Israel 6
Thailand 4
Singapore 2

Thai universities in top 200 
Asia universities

97 Mahidol
114 KingMongkut,Thonburi

164       Chulalongkorn
168 Suranaree Univ.Tech. 



Global Competitiveness Report  by the World Economic Forum

Roles of universities
in building national competitiveness

1. Quality higher education and training

to provide pools of well-educated workers
2. Technological readiness

to expand the frontier of knowledge
3. Innovations 

leading to cutting-edge products and processes 



Russia

Thailand

Vietnam

Singapore
Taipei Finland

งบประมาณด้านการศึกษา 20 % ของงบประมาณแผ่นดนิ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต ่า ขาดความรับผิดชอบ

ประสิทธิผลของโรงเรียนไทย 
ระดับ POOR

McKinsey report



 ณุ าพต  า

 วาม

เหล  อมล  า

สูง

ไมส่ามารถ

แ ง่ นั

 อ้ยประสทิ  ิาพ

บรหิารอยา่งเหม อน ในส าพ วามหลากหลาย

กระจายอ านาจไม่ถงึโรงเรียน
โรงเรียนรับค าส่ัง สนองค าส่ัง  ลืมนักเรียน



 ณุ าพ

 วาม

เหล  อมล  า

 วามเป็นเลศิ

สามารถแ ง่ นั

ประสทิ  ิาพ

Singapore N U

จุฬาฯ

U  Tokyo

Beijing  U
Singapore N USingapore N U
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าสตร์

บริหำรเหมือนบริหำรเหมือน
หลำกหลำย แตกตำ่ง

แตกต่ำงอ ำนำจ
อ ำนำจ

อ ำนำจ
ค ำสัง่
ค ำสัง่

ค ำสัง่
ค ำสัง่ค ำสัง่

นโยบำย

TOP DOWN
ถงั
ร่ัว

การศึกษา

ไม่ตื่น
ธุระไม่ใช่

ไม่ตระหนกั

ดดูำย ไม่รับผิดชอบ
MISSION  IMPOSSIBLE



 ณุ าพ

 วาม

เหล  อมล  า

 วามเป็นเลศิ

สามารถแ ง่ นั

ประสทิ  ิาพ

ปฏริูป ร ั งนี  ไมส่ าเร็จไมไ่ ้

21st Century 
Skills

Digital
Revolution
 า้มระยะทาง & เวลา

โรงเรียนตวัอยา่ง วามส าเร็จ

เ ตพ  นที ตวัอยา่ง วามส าเร็จ



บทบาท า รฐั
สว่นกลาง

สว่น ูม ิา 

สว่นทอ้งถิ น

บทบาท า ประชาสงั ม

 รอบ รวั  บา้น

ชุมชน  ประชาชน

 า เอกชน

 า ปฏบิตักิาร
โรงเรียน

สถานศกึษา

หน่วยบรกิาร

 า วชิาการ
สถาบนั

อุ มศกึษา

หลากหลาย

 ลอ่งตวั

สรา้งสรร ์



พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาค ฯ
พ.ร.บ. พฒันาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ร.บ. การอุดมศึกษาแห่งชาติ

(พ.ร.บ. อุดมศกึษา วจิัย และนวัตกรรม)
พ.ร.บ. พืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา

พ.ร.ฎ. สถาบนัหลักสูตร&การเรียนการสอน
ฯ ล ฯ

ยทุ ศาสตร์

ชาติ

๖  า้น

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ



พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ

โรงเรียนเป็น

ศนูย์กลาง

หลกัสตูรฐาน

สมรรถนะ

 จิทิลั

แพลตฟอร์ม

เพ  อการเรียนรู้

ปฏริูปอาชีวศกึษา

ปล ล็อก
ศนูย์ฝึกทกัษะทนัสมยั

พ  นที 

นวตักรรม

การศกึษา

ปฏริูปอ ุมศกึษา

แผนมห า 
Big data, analytics,

intelligence

 ณะกรรมการนโยบาย

การศกึษาแหง่ชาติ

ปฏริูปการศกึษาเพ  ออาชีพ

การศกึษาเพ  อชีวติ
การศกึษาตลอ ชีวติ

การศกึษาปฐมวยั
 ณะกรรมการระ บัชาติ

ปฏริูป ร ู (ปรมิาณ  ณุ าพ  สา า)
ผลติ  พฒันา  ม ออาชีพ  แูล

 รูวา่งงาน

การศกึษาเอกชน
หุน้สว่นในการศกึษา

บทบาทประชาสงั ม
สมชัชาการศกึษาจงัหว ั

บทบาทการปก รอง
สว่นทอ้งถิ น



พ.ร.บ. กองทนุเพ  อ

 วามเสมอ า 

ทางการศกึษา

ประชากรเป้าหมาย 4 ลา้น น
 รอบ รวัยากจน

ไมไ่ เ้ า้เรียน หลุ จากโรงเรียน

ไมไ่ เ้รียนตอ่
พกิารทางกาย / ทางสมอง

เ ็กเล็ก  เยาวชน   นท างาน  ผูสู้งวยั  
 รู -อาจารย์

งบประมาณ  5%  องงบการศกึษา

ปีละราว 25,000 ลา้นบาท

เงนิภาษี

เงนิสลากกนิแบ่ง
สลากการศึกษา

เงนิบริจาค

การบรหิารกองทนุ
เป็นอสิระ มีประสทิ  ิาพ

มี รรมา บิาล

มีระบบ อ้มูล   รบัผ ิชอบ

ก ากบั แูล ตรวจสอบ



โรงเรียน

รบั  าส ั ง

โรงเรียน

เป็นอสิระ

To
p

-d
o

w
n

 o
rd

e
rs สนบั

สนุน
สง่

เสรมิ

นกัเรียน/ รู

รเิริ ม

สรา้งสรร ์

ส  อการเรียนรู ้ทาง จิทิลั

DISRUPTIVE  &  EMPOWERING   INITIATIVE

ละเอียด ชัดเจน

หลกัสูตรฐานสมรรถนะ



ป. 3

ม. 6

ม. 3

ป. 6

สำกลไทย

 วามเป็นอสิระ

 องโรงเรียน

ในการจ ั

การศกึษา

อนุบาล

 วามเป็นอสิระ

 วามเป็นอสิระ

มาตรฐาน

 ั นต  า

 วามเป็นอสิระ

กรอบคุณภาพ
มาตรฐานแกนกลาง 

 วามเป็นอสิระ องโรงเรียน

มุง่มาตรฐานสากล 

CEFR

 าษาไทย  าษาองักฤษ  าษาจีน

 ณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

ป. ๓

ม. ๖

พ.ร.ฎ. สถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอน



ผูเ้รียน

โรงเรียน

 รู

แพรตฟอร์ม จิทิลัเพอิการเรียนรู้

สถาบนัหลกัสูตร

และการเรียนการสอน

หลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ทกัษะศตวรรษที  21

สมชัชาการศกึษา

ส่งเสริม
สนับสนุน

ช่วยเหลือ

 วามเป็นอสิระ องโรงเรยีน

มุง่มาตรฐานสากล 



แพรตฟอร์ม จิทิลัเพอิการเรียนรู้

สถาบนัหลกัสูตร

และการเรียนการสอน

หลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ทกัษะศตวรรษที  21

ส่งเสริม
สนับสนุน
ช่วยเหลือ

พ  นที นวตักรรม

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

โรง

เรียน

 วามเป็นอสิระ องโรงเรยีน

มุง่มาตรฐานสากล 

พืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา สตูล พ.ร.บ.พืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา 



PPP  จิทิลัแพลตฟอร์มเพ  อการเรียนรูแ้หง่ชาติ

ระยะแรก

เป้าหมายที  ๑  โ รงการบรกิารประเมนิสมรรถนะผลการศกึษาระ บั

ตน้ (ประถมศกึษาปีที  ๓)

เป้าหมายที  ๒ โ รงการบรกิารส  อการเรียนรูเ้พ  อสรา้งสมรรถนะบนฐาน

 จิทิลั ส าหรบัการศกึษาระ บัตน้ (ประถมศกึษาปีที  ๑-๓)

เป้าหมายที  ๓ โ รงการประเมนิสมรรถนะส าหรบัผูจ้บม ัยมศกึษาตอน

ปลาย

เป้าหมายที  ๔ โ รงการบรกิารส  อการเรียนรูเ้พ  อสรา้งสมรรถนะ

บนฐาน จิทิลั ส าหรบัการศกึษาระ บัม ัยม

เป้าหมายที  ๕  โ รงการสรา้งสมรรถนะส าหรบั รูผูส้อนช ั น

ประถมศกึษาตอนตน้

เป้าหมายที  ๖  สมรรถนะแกนกลางส าหรบั  รู

ระยะยาว
ระบบเปิ รองรบั วามจ าเป็นส าหรบัการศกึษาบนระบบ จิทิลั



อ ุมศกึษา 4.0

นโยบายชาต ิา้นอ ุมศกึษา

แผนชาต ิา้นอ ุมศกึษา
Data  -- Analytics -- Intelligence 

การเงนิเพ  ออ ุมศกึษา
กลไกก ากบั / แทรกแซงระบบ

การก ากบั  แูล  ณุ าพ

กรอบ ณุ าพ
มาตรฐาน ั นต  า

 อ้มูลสา ารณะ

สถาบนัอ ุมศกึษา
อตัลกัษณ์  จุ เน้น

 วามเป็นอสิระ

 วามรบัผ ิชอบ



โลกการศกึษา
โลก องงาน

โลก องชีวติ





ส าพ วามจรงิ (ที เป็นในปจัจุบนั)

ส าพที พงึเป็น 

หร อ

 วาม า หวงั

มำก

น้อย
มำกน้อย

ท่านคิดว่า คุณภาพบัณฑิตศึกษา 
ในคณะของท่าน ใน มช. ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  

1

987

654

32



ส าพ วามจรงิ (ที เป็นในปจัจุบนั)

ส าพที พงึเป็น 

หร อ

 วาม า หวงั

มำก

น้อย
มำกน้อย

ท่านคิดว่า คุณภาพ และปริมาณการวิจัย 
ในคณะของท่าน ใน มช. ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  

1

987

654

32



ส าพ วามจรงิ (ที เป็นในปจัจุบนั)

ส าพที พงึเป็น 

หร อ

 วาม า หวงั

มำก

น้อย
มำกน้อย

ท่านคิดว่า คุณภาพ และปริมาณนวัตกรรม 
ในคณะของท่าน ใน มช. ในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  

1

987

654

32



ผลสมัฤท ิ ์องอ ุมศกึษาไทย

เพิ มปรมิาณสถาบนั /ที เรยีน 
Massification completed

กระจาย รอบ ลุมท ั วประเทศ
หลากหลายทางเล อก

วจิยัเป็นบทบาทหน้าที 

มหาวทิยาลยั
ผลงานวชิาการเพ  อการเพิ มวทิยฐานะ

เป้าหมาย องมหาวทิยาลยัที ตา่งกนั

ระบบบรหิารมหาวทิยาลยั
ส ามหาวทิยาลยั – อ กิารบ ี
 วามเป็นอสิระในการบรหิาร

ระบบ รรมา บิาล



เน้นปรมิาณ  ล ม ณุ าพ
ไมส่ม ลุระหวา่งสงั มศ. กบัวทิยาศ.

สมรรถนะไมต่รงกบังาน
สมรรถนะแ บ  เน้นวชิาเฉพาะ  

ปรบัตนไมเ่ป็น
 อ้ย ณุ รรม จรยิ รรม

กบั กัซอ่นใต ้วามเจรญิ

บทบาทหน้าที  ส า ม. กบั 

ผูบ้รหิาร

 รรมา บิาลบกพรอ่ง
(ไมถ่กูตอ้ง หร อไมส่ าเร็จ)

ไมส่ามารถปรบัทนัการ
อนุรกัษนิยม

วจิยัไมเ่ป็นประโยชน์จรงิ
 า การวจิยัที จ าเป็นส าหรบัชาต ิ 

ว ัผลวจิยั ว้ยการตพีมิพ์ ( อ้ย ณุ าพ)

นวตักรรมน้อย / ใชป้ระโยชน์น้อย
ไมม่ีวถิชีีวติวจิยั /นวตักรรม



ปญัหาซอ่นใต ้วามเจรญิ

นโยบายไมช่ ัเจน ไมม่ ั น ง

 า แผนมห า    า  อ้มูล

กจิการไมต่รงนโยบาย

งบประมาณเพียงงบเงนิเ  อน
งบประมาณไม ่บัเ ล  อนนโยบาย

สงั ม/ ระบบราชการ เน้นใบปรญิญา

ปญัหา วามแตกตา่ง า้น ณุ าพ
ระบบ แูล ณุ าพ ไมเ่หมาะสม

 า  วามรบัผ ิชอบ 

 า ผูร้บัผ ิชอบ

กา้วไมท่นัเท โนโลยี
บณัฑติไมต่รงกบังาน  วา่งงาน งาน อ้ย

นิสตินกัศกึษา สอบตก ออก  จบชา้

ม. รฐั ผูก า  ไ ก้ารปกป้อง ุม้ รอง

อยูใ่น comfort zone / มี inertia

 า การถว่ง ลุ 

กลไกตลา ไมท่ างาน

 า  อ้มูลสา ารณะ

RIVALRY  vs COLLABORATION



พายุ  กระทบ
อุดมศกึษาไทย

2.Knowledge-based 
economy

Knowledge society

3.Pedagogic shift

1.Knowledge explosion
Technologies
Innovations 7.Globalization

Regionalization
ASEAN Community

5.Higher Ed. Businesses
Higher Ed. Industry

10. THAILAND 4.0
Innovations, Entrepreneurship

8.Societal demand
& expectation

4.Demographic 
shift

6.Labor market shift

9.DIGITAL REVOLUTION &

Artificial Intelligence Revolution



SCIENCES
&

ART

KNOWLEDGE
ACCESS

สูตมยปัญญา 

KNOWLEDGE
VALIDATION,
VALUATION จินตมยปัญญา (โยนิโสมนสิการ)

INTERNALIZATION
REFLECTION

INQUISITIVE  MIND
KNOWLEDGE  HUNGER

ภาวนามยปัญญา 

Research

Creativity 

Innovations

39

Utilisation

Distribution

Sharing



๑.กำรหำควำมรู้เพิ่ม ส ำคญักวำ่กำรสะสม

๔.กำรเป็นผู้ผกูขำดควำมรู้

หมดไป

๕.สภำพกำรเป็นผู้ รู้ 
ถดถอยลง

๖.ควำมเป็นสำขำวิชำกำรจ ำเพำะ 
ลดขอบเขตและควำมชดัเจน
สหวิทยำกำรส ำคญัเพิ่มขึน้
ควำมรู้รอบ ควำมรอบรู้
คณุธรรม  สนุทรียภำพ

๗.ควำมรู้เป็นพลงังำน         
หรือเหลว มำกกวำ่เป็นมวล         

ปฏิภำค  ปฏิสมัพนัธ์                      

๓.คณุภำพของควำมรู้

มีควำมส ำคญัมำกขึน้กวำ่เดิม

๒.สภำพควำมเป็น อกำลิโก 

ของควำมรู้ หำยไป
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๒. สภำพเป็น อกำลิโก
ของควำมรู้ หำยไป



มหาวทิยาลยั 4.0

สรา้ง บณัฑติ
มปีญัญา สรา้งสรร ์

นวตักรรม ใชป้ระโยชน์ไ ้

ผูน้ า  สมรรถนะปรบัเปลี ยน
มนุษยสมัพนั ์  จติสา ารณะ

 ณุ รรม จรยิ รรม

วจิยั สรา้ง  วามรู้
สรา้งปญัญา สนองสงั ม

นวตักรรม ใชป้ระโยชน์ไ ้

กลว ิปีรบัเปลี ยน

แ ง่ นัไ ใ้นโลก

รว่มม อ า้มชาติ

 บัเ ล  อน

เศรษฐกจิ  สงั ม
 วามรว่มม อ หุน้สว่น

“Start-ups”

ชี น า เต อนสติ
รกัษาวฒัน รรม ศลิปะ

สมรรถนะไทย

ลดความเหล่ือมล า้ การศกึษาตลอดชีวติ



Job market changes

Target
population 

changes 

Pedagogic 
changes 

New  opportunities



Job market changes

Target population 
changes 

Pedagogic 
changes 

New 
opportunities

Job loss
New jobs

New competencies
&  skills

Self-access to knowledge

Active learning
Project/problem based

Research-based
Experiential

Learning in workplaces

Lifelong learning

Ed. for employment
Ed. for occupations

Ed. for the aged

Extinction - Survival - Competitiveness



Computer  skills
Internet access

Multimedia
comprehension

&  creation
(MEME, LOLCAT etc)

Computational 
competencies 

New  opportunities
Start-ups, collaboration 
Learning communities

etc.



21st Century Skills
Thai language competencies

English language competencies
Other language competencies

Numeracy
Science competencies
Digital competencies

Communication competencies
Art competencies

Social & cultural competencies
Occupational competencies

Life competencies

 ณุลก้ษณะ นไทยที พงึประสง ์
 น  ีมีวนิยั  ูมใิจในชาต ิ

สามารถเชี ยวชาญไ ต้าม วามถน ั องตน และ

มี วามรบัผ ิชอบตอ่ รอบ รวั ชุมชน สงั ม และ

ประเทศชาติ

Essential 
contents

Digital 
competencies



๑. สมรรถนะในการเ า้ถงึ และน า วามรูม้าใช้
Access  &  Critical appraisal

๒. สมรรถนะ/ วาม ลอ่งตวัในการปรบั วาม  ิ
อยา่งสมเหตผุล มหีลกัฐาน และพจิารณารอบ า้น

Flexibility, adaptability, evidence-based, holistic

๓. สมรรถนะในการส  อสาร อยา่งมศีลิปะ (ฟงัเป็น)
Communication

สมรรถนะ

วชิาชีพ

ทกัษะ

จรรยาบรรณ

 ณุ รรม

๖. สมรรถนะในการต ัสนิใจที เหมาะสมตามส าพ/บรบิท
Rational decision-making

๕. สมรรถนะในการท างานเป็นทมี (รูจ้กัตน เ ารพผูอ้  น)
Teamwork

๔. สมรรถนะเชงิปรมิาณ   Quantitation



 นกัศกึษา รุน่ 

๒๕๕ 

 บณัฑติ 

๒๕๖๓ - ๖๕

 บณัฑติ ป.เอก

๒๕๖  -   

อาจารย์รุ่นใหม่

๒๕  สถาบนั เพ  ออนา ต

Future ready

graduates

Future ready 

institution



เพิ มโอกาส

การศกึษา

 องกลุม่เป้าหมาย

สรา้ง น

ส าหรบัตลา งาน

สรา้งผูน้ า

ส าหรบั

อนา ต

 วามเป็นเลศิ

ทางวชิาการ

?   ?   ?

นโยบาย องมหาวทิยาลยั
การศกึษา ผลติบณัฑติ   การวจิยั ผลติ วามรู ้  บรกิารวชิาการ ใช ้วามรู้



มหาวทิยาลยัใน ๑  ปี า้งหน้า 

จะตา่งจากในปจัจุบนัเพียงใ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4949



มหาวทิยาลยัใน ๑  ปี า้งหน้า 

จะตา่งจากในปจัจุบนัเพียงใ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 = Status quo (no change)                                                                  10 = Maximal change

50

20

50Duderstadt,JJ. The Future of the University in an Era of Change. Georgia Institute  of  Technology



VISION  &  MISSION

STRATEGY

RE-ENGINEERING

PEDAGOGIC  SHIFT

RESEARCH  &  INNOVATIONS

อทิ พิลตอ่อนา ต        

บทบาท   หน้าที 



PRODUCTIVITY

Education

Services
Engagement

Research



PRODUCTIVITY

Education

Services
Engagement

Research

Research projects
Research workforce

Academic competence

STUDENTS AS PRODUCERS



PRODUCTIVITY

Services
Engagement

ResearchEducation

Professional competence
Social-cultural competence

Productivity Quality services

R2R
Glocalization research 

Research projects
Research workforce

Academic competence

STUDENTS AS PRODUCERS.
University as producer.
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Student as Producer 
Students’ learning grounded in research and research-like activities
Learning by generating knowledge through real research or projects

Research with real impact for people and society 
Flexible learning solutions - Client need and market demand

1996  -- Mary Stuart  2009

Driving change in higher education

http://studentsproducer.lincoln.ac.th

http://studentsproducer.lincoln.ac.th/


Prof. Lee Yoon Wu’s
CONTEMPORARY  VERSION

ESOPVS’s Tortoise & Hare

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Running_hare.jpg


Imperfect market for higher education

Scenario 1

REPUTATION

STATUS

FACULTY

FACILITIES
STUDENTS

Tuition fees

COMPETITION

QUALITY

Source: McKinson



Imperfect market for higher education

Scenario 2

REPUTATION

STATUS

FACULT Y
FACILITIES

STUDENTS

Tuition fees

PROFIT

Imbalanced information
Exploitation of desire for certificate

ADVERTISEMENT

SPORT
CROSS-BORDER TRADE       
etc



Imperfect market for higher education

Scenario 3

FACULTY

FACILITIES

STUDENTS

(Brain)
scholarships

Endowment
Donation

More competitive

Better opportunities

More  income

REPUTATION

STATUS
BRAND





TIME

EX
P

EC
TA

TI
O

N
Professor Hiroyuki Yoshikawa:

From  DISCOVERY  to  MARKETABLE PRODUCTS

HIGH  RISK

Marketable products

0 10

PHASES  FROM SCIENTIFIC DISCOVERY TO MARKETABLE PRODUCTS

INVESTMENT  &  EFFORTS  DURING NIGHTMARE



ตอ้งมีนกัวิจยัท่ีมีความสามารถ  หอ้งปฏิบติัการท่ีมีเทคโนโลย ีเงินทุนท่ีเพียงพอ 
การวางแผนท่ีรอบคอบ ประสิทธิภาพ/คุณภาพ  ความพยายามและตั้งใจจริง

 วาม า หวงั

เวลาหลายปี และทนุจ านวนมาก

Vioxx, 

Cox-2
+
Inhibitors

การ น้ วา้ทางเ มี

ตรวจสอบ ๒๕   โมเลกลุ

ตรวจสอบ วามปลอ  ยั

ผลติ ณัฑ์

$18 billion !!



E

S
T
A
B
L
I
S
H
E
D

entity

Disruptive
innovations

Sustaining
innovations

Efficiency
innovations

Clayton Christensen

บัณฑติ / นวัตกรรม

ที่พงึประสงค์ ที่สังคมต้องการ



Roles of
Research  in
University

Research  for
Knowledge  

Management
(Access  -- Use)

ESSENTIAL NATIONAL RESEARCH

Research  for Development  &

Problem solving
(Evidence-based implementation)

GLOCALIZATION  RESEARCH

R2R

Research  as
Educational Tool

Research  for 
National

Competitiveness

Innovations  for 
National

Competitiveness

Technology  Assessment

Literary Research Research  for
Empowerment



Innovations
in

University

Innovations  in 

Management

ESSENTIAL NATIONAL INNOVATIONS
Innovations for Development  &

Problem solving
(Evidence-based implementation)

Entrepreneurial
infrastructure

Innovations  for 
National

Competitiveness

BRANDS, SIGNATURE 
Collaborative
arrangement



การสรา้งสมรรถนะในการกา้วกระโ   ตอ้งอาศยัเงนิทนุกอ้น

ใหญเ่พียงพอ และการบรหิารจ ัการที มปีระสทิ  ิาพ จนเป็น

ผลสมัฤท ิ ์ 

 งัตวัอยา่ง แผนงานในประเทศตา่งๆ เชน่  

China 211 & 985

Korea Brain 21 

Malaysia Public University Funding Reform

กองทนุเพ  อพฒันามหาวทิยาลยั สู่ ๔. 



COLLABORATION

Internal Collaboration
Inter-faculty
Inter-campus

International

ม. 44
Corporate

Industries

Community
engagement

Inter-university
Education system

as a whole 



๑.  วามเป็นเลศิทางวชิาการ

๒.  วามเป็นเลศิในการศกึษา 

๓.  วามเป็นเลศิในบณัฑติศกึษา

๔.  วามเป็นเลศิทางการวจิยั

๕.  วามเป็นเลศิทางรบัใชส้งั ม

กรุณาเรียงล า บั วามส า ญั องทศิทางในอนา ต

 องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตาม วาม  ิเห็น องทา่น    

๖.  ผลงานนวตักรรมที ใชง้านไ ้

๑ สงูส ุ

๖ ต  าส ุ



SKUNKWORKS

Kelly Johnsons: XP-80 Jet Fighter

A group within an organization 
given a high degree of autonomy
and unhampered by bureaucracy, 
tasked with working on advanced or secret projects. 

Steve Jobs: Macintosh microcomputer
Microprocessor, semiconductor memory, mouse,
Menu, icons, laser printing, ethernet technology



Belgium Innovation Venture Companies

Networks of Academic and Industrial Partners
Spin off of the University of Liège

KitoZyme
Founded 2000 – 6 Ph.D. & 7 engineers, 50 employees
Chitosan + Chitin glucan + Beta glucan
Marketed products: Kionutrime (weight control)

Dryderma (skin solutions)
Animal drug (Virbac)
Bioresorbable medical devices

Raw materials for pharmaceutical industries



UMONIUM
by  Huckerts

isopropyl-tridecyl-dimethyl-ammonium® 32g / 100ml

Master in Multipurpose disinfectant

FOAMING, SPRAYING, WET WIPING, SOAKING

FUMIGATING,

WASHING MACHINE, MOPPING



New University Structure

Autonomy, Good governance

High performance, high productivity

High efficiency, High quality

High competitiveness, effective collaboration

Entrepreneurship

Area Focus

Horizontal coordination

Management of 

ACADEMIC TALENT

Competitive Set-ups

Cross-border corporate universities, Branch campuses, Franchises
“Universitas 21”, “Limkokwong University”, “Horizon 2020”

www.insidehighered.com/news/2008/10/01/intl,  The Horizon Report, 2010

www.nus.edu.sg/soua/2014/soua2014.pdf
Harden,N. The End of the University as We Know It.  The American Interest.mht

POST  “MANAGERIALISM”  MANAGEMENT

NUS

http://www.insidehighered.com/news/2008/10/01/intl
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Zogby Analytics
2014 Global Survey of Students

The university of the future has a cozy environment 
in which the student will be able to study as if you were at 
home, with couches to rest on, large tables with sockets and 
an excellent Wi--‐Fi. It would be a place for the exchange of 
ideas and experiences in which the main objective would be 
to make the student think and be creative.

GENERATION  Z  
Transformation by Technology

Value-driven education

Emphasis on cooperation

A global mindset



Strategy for strategic excellence & positioning

Strategy for Pedagogic Shift &  Assessment

Strategy for ICT Implementation

Strategy for  Quality (Signature)

Strategy for competitiveness & collaboration

Strategy for  social equity 

?   ?  ?
WHAT HOWWHY

Strategy for Changes towards a Brighter Future



 วามเป็นเลศิ

ควำมท้ำทำย โอกาส

พลัง ๕
ศรัทธา
วริิยะ
สติ

สมาธิ
ปัญญา



STRATEGIC

TRANSFORMATION

INSTITUTIONAL

TRANSFORMATION

REGULATORY
TRANSFORMATION


