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ความทา้ทาย / เง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป........

 Change of Generations : Gen Z 

 พลวตัโลกในศตวรรษที ่21

 Disruptive Technologies

 New Globalized Knowledge-based Economy

 การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ในระดบันานาชาต ิเชน่ AEC, การมุง่
สู ่World Class University

 การเพิม่ขึน้ของมหาวทิยาลัยตา่งชาตทิีม่ศีกัยภาพสงู

 ประชากรไทยเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งรวดเร็ว

 ประชากรเด็กทีจ่ะเขา้มหาวทิยาลัยลดลงมาก

 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี / นโยบาย Thailand 4.0
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ความทา้ทายในศตวรรษท่ี 21
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ความทา้ทายในศตวรรษท่ี 21
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ทิศทางของมหาวิทยาลยั
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ทิศทางของมหาวิทยาลยั ในศตวรรษที่ 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

• We must embrace non-traditional students and new 
platforms of teaching and shift to learner-centric 
education with individualized content

• Nowadays, students want customization and 
personalized higher education  

• Universities must reform to survive



Marc Tessier Lavigne, Stanford University’s President

• ไม่จ  าเป็นตอ้งวางแผนทั้งชีวิตในวนัแรกท่ีเขา้มหาวิทยาลยั
• การศึกษาที่กวา้ง ไม่จ  ากดัเฉพาะศาสตรใ์ดศาสตรห์น่ึง
• มีครูดีที่ช่วยแนะแนวอาจเปลี่ยนชีวิตได ้ มีระบบครบวงจรที่จะช่วย
แนะแนว และช่วยเหลือนกัเรยีน

• สรา้งพลงับวก พลงัความเป็นไปได ้พลงัความมัน่ใจใหใ้ชศ้กัยภาพ
ของตนใหเ้ตม็ที่

• ฝึกวิธีคิด วิธีถาม เอาความรูท้ี่ไดม้าเป็นฐานคิดสรา้งสิ่งใหม่ๆ
• สิ่งท่ีท าใหม้หาวิทยาลยัยิง่ใหญคื่อ เนน้ทศันคตติอ่การศึกษา 
มากกว่าสาระของการศึกษา ไม่ตกีรอบ พรอ้มลองผิดลองถูก

เพื่อสรา้งสรรค ์ใหน้กัศึกษามีโอกาสพรอ้มที่พฒันาตนเองเต็มท่ี

ตามศกัยภาพที่เขาจะเป็นได้

การศึกษาของสแตนฟอรด์



Ecole 42 or University 42

• เป็นสถาบนัการศึกษา ไม่เก็บค่าเลา่เรยีน กินอยูฟ่ร ีไม่มีปรญิญาให ้

ไม่มีอาจารยส์อนแตมี่ผูเ้ช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและจาก

มหาวิทยาลยัคอยใหค้ าแนะน า

• เป็น Project-Based Learning และการเรยีนรูจ้ากกนัและกนั

• เรียน 3-5 ปี นกัศึกษาจะเรียนจบหากไดแ้ตม้สะสมครบตามท่ีระบุไว้

แตม้ไดจ้ากการตรวจสอบแกไ้ขโปรเจค็ของเพื่อนนกัศึกษา

• ไม่จ  ากดัวุฒิผูเ้รยีน ส่วนใหญเ่ป็นเด็กดอ้ยโอกาส

• เนน้การสรา้งทกัษะ จนิตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะ

ประสบการณใ์นการลงมือปฏิบตัจิรงิ การแกไ้ขปัญหา และ

การท างานเป็นทีม

• ผลิตนกัพฒันาซอฟตแ์วรปี์ละ 1,000 คน เปิดปีแรก 2013 มีคนสมคัร

80,000 คน คดัเลือกอยา่งเขม้ขน้และมีแววเหลือ 3,000 แคน มาเขา้

โปรแกรม 4 สปัดาห ์เพื่อตดัใหเ้หลือ 1,000 คน



Salman Khan

• การศึกษาเฉพาะทางจะมีความส าคญัมากข้ึน เนน้ competency และ

ทกัษะดา้นตา่งๆมากกว่าวิชาการ เพราะเทคโนโลยก่ีอเกิด platform 

การศึกษาทางเลือกมากมาย ท าใหค้นสามารถมุ่งไปเรียนสิ่งท่ีอยาก

เรียน อยากรู ้และอยากเป็นไดท้นัทีแลว้ท าใหไ้ดสุ้ดๆ ในสิ่งทีต่นเอง

ตอ้งการ

• วุฒิการศึกษาในระบบจะหมดราคา เพราะเอกชนจะสรา้งหลกัสูตรเอง

ออกวุฒิกนัเองเช่นหลกัสูตรของ Google ไม่ตอ้งมีพ้ืนฐานใดๆ ก็เรียนได ้

ออกใบรบัรอง สมคัรงานได้

- ท าไมตอ้งเรียนหนงัสือถึง 20 ปีเพื่อไปท างานที่ไม่ไดช้อบ

- ท าไมตอ้งเรียนในสิ่งที่ไม่ไดส้นใจและไม่ถนดั

• ในอนาคต คนจะท างานก่อนแลว้เรียนทีหลงั วุฒิการศึกษาอยา่งเดียว

ไม่พอ แตป่ระวตัผิลงานและประสบการณท์ างานจริงเป็นสิ่งส  าคญั



• ครูตอ้งไม่สอน แตต่อ้งออกแบบการเรียนรู ้และ

อ านวยความสะดวก (facilitate)

• การเรียนรู ้ใหน้กัศึกษาเรียนรูจ้ากการลงมือท าหรือปฏิบตั ิ

(coaching)

• การเรียนรูเ้กิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 

(motivate & inspire)

• เนน้ Project-Based Learning (mentor)

บทบาทอาจารยจ์ะเปลี่ยนแปลง
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อุดมศึกษาไทยยุค 4.0

คนไทย 3.0 คนไทย 4.0
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อุดมศึกษาไทยยุค 4.0





ASEAN 
Comparison

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

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



มหาวิทยาลัย 4.0

ความรู้/นวัตกรรม พัฒนาคน

Value-based

Economy

เป้าหมาย
1. พึ่งพาตนเองได้
2. ลดการน าเข้า
3. สังคมแบ่งปัน

เศรษฐกิจ 4.0
สังคม 4.0

วิจัยและพัฒนา การศึกษา

THAILAND 4.0

UNIVERSITY 4.0

เอกชน
สถาบันการเงิน
หน่วยงานรัฐ
ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย 1.0, 2.0, 3.0

+

คนไทย 4.0
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University 4.0

Excellence through:

• Research-led

• Innovation & Leadership

• STEM Skills

• Students’ Experience and Entrepreneurship

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

• Academic Mobility and Internationalization

• Differentiating yourself



อุดมศึกษาไทยยุค 4.0



คณุลกัษณะของคนไทย 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



Leadership Collaboration

Adaptability

Innovation

Global Citizenship

Critical Thinking

Communication

Productivity and Accountability

Accessing, Analyzing and  

Synthesizing Information

Entrepreneurialism
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GOOGLE Research

คณุลกัษณะส าคญั

ที่ท  าใหค้นประสบ

ความส าเร็จและ

ช่วยองคก์รไดด้ี

Communicating and listening well 
มีทกัษะการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ และเป็นผูร้บั

ฟังผูอ่ื้นเป็น

Possessing insights into others 
including other different 
values and points of view

Having empathy toward 
and being supportive of 
ones’ colleagues

Being a good critical thinker 
and 
problem solver

Being a good coach โคช้คือผูน้ าทาง น าผูอ่ื้นโดยการตั้งค าถาม ไม่ใชบ่อกตรงๆ

Being able to make connections across complex ideas

1
2

3

4

56
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มหาวิทยาลยัตอ้งปรบัตวั

(สมรรถนะ)



MOOC ท ำใหท้กุคนเขำ้ถงึกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ
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University Needs CHANGE
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University Needs CHANGE

• Mindset

- Respond to Global and Country Needs

• Platform

- intense WIL, connected with industry 

• Structure

- downsizing
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Sustainable & Successful University

FOCUS

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

FOCUS
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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 ้

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

เป็น platform ส าคญัเพ่ือการเรยีนรูแ้ละการท างาน

การเรยีน จะไม่เป็นทางการอีกตอ่ไป สามารถเรียน

นอกมหาวิทยาลยัที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา

บทสรุป : การเปลีย่นแปลงของการศกึษา
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สถาบนัอุดมศึกษากบัการสรา้งคนยคุใหม่

รองรบัการ

เปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม

สภาพ

สงัคม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

แหล่งรวม

ความรู ้

แหลง่รวม

จนิตนาการ

ความคิด

สรา้งสรรค์

พฒันา

ทกัษะ

ปลกูฝัง

ความดี

บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา

ตอ่การสรา้งคนรุน่ใหม่
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อุดมศึกษาเพ่ือพฒันาคนทั้งประเทศ

พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั

ยกระดบัคณุภาพการศึกษา

และการเรียนรูต้ลอดชีวิต

พฒันาทกัษะท่ีจ  าเป็น

ในศตวรรษที่ 21

Good Education 

for All (ทุกวยั)





พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย


