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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



(8)

การปรบัตวัสู ่Data-Driven Economy และ

เป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรูยุ้คโลกาภิวฒัน์
(Globalizing Knowledge-Based Economy)

การปรบันโยบายและเสน้ทางการผลิตไปสู่

ภาคส่วนท่ีเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรพัยากร
(Value-Added Segment) 

การขบัเคลื่อนที่มุ่งเนน้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

การบรกิารที่อาศยัองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม                                                       
(Knowledge-Intensive and Innovation-Driven  

Products and Services)

แนวโนม้ใหญข่องโลกในศตวรรษที่ 21
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ความทา้ทายในศตวรรษท่ี 21
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การเรยีนและการท างาน ก าลงัจะกลายเป็นสิ่งเดียวกนั

การเรยีน จะไม่เป็นทางการอีกตอ่ไป สามารถเรียน

นอกมหาวิทยาลยั ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา

การเรยีนจะเป็น module ไม่เป็นรายวิชา ไม่มี barrier

ระหว่างคณะ เนน้สมรรถนะและทกัษะมากกว่าความรู ้

ทุกองคก์ร จะตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละวิจยั

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

เป็น platform ส าคญัเพ่ือการเรยีนรูแ้ละการท างาน

การเปลีย่นแปลงของการเรยีนรูย้คุศตวรรษที2่1

การเรยีนคือ ความทา้ทายตลอดชีวิต สรา้งความใฝ่รูแ้ละ 
สรา้งวฒันธรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิต พฒันาตนเองตลอด



ฝ่าวกิฤตอดุมศกึษาไทย
ดว้ยคณุภาพ
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ความรู ้
นวตักรรม

สมรรถนะ ทกัษะ

คณุภาพ

สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

คณุภาพการเรยีนรูย้คุศตวรรษที ่21

การศกึษา วจิยั

การฝึกอบรมการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ



มหาวิทยาลัย 4.0

ความรู้/นวัตกรรม
พัฒนาคน มี

คุณภาพ

Value-based Economy
เศรษฐกิจ 4.0
สังคม 4.0

วิจัยและพัฒนา การศึกษา

THAILAND 4.0

EDUCATION 4.0

ภาคเอกชน/
อุตสาหกรรม
หน่วยงานรัฐ
ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย 1.0, 2.0, 3.0

+

ปริญญาตรี
Undergrad

ปริญญาโท-เอก
Graduate study

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

คนไทย 4.0
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การสรา้งคนไทยคณุภาพยคุ 4.0



การศกึษา 4.0
1
.0

ผู้เรียน เรียนรู้
จากครูผู้สอน

2
.0

ผู้เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเอง 
จาก การ
ทดลองปฏิบัติ

3
.0

ผู้เรียน สร้าง
องค์ความรู้ได้
เอง จาก 
ประสบการณ์ 
ท างาน

4
.0

ผู้เรียน สามารถ
สร้างนวัตกรรม 
จากองค์ความรู้ ที่
ได้จาก ทฤษฎี  
การทดลอง และ 
ประสบการณ์
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คณุภาพการเรยีนรูใ้นยคุ 4.0

(ถามคอืสอน)
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p

ประชาชนมรีายไดต้อ่หวัเฉลีย่ประมาณ
32,000 บาท/เดอืน

อาศยันวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นใน

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และนโยบาย THAILAND 4.0
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การศกึษา วจิยั
(ความรู ้ นวตักรรม)

การพฒันาวชิาชพี
(สมรรถนะ)

การฝึกอบรม
(ทกัษะ)

ท างานไดจ้รงิ

สรา้งกลไกบรูณาการ การศกึษา วจัิย ฝึกอบรม การพัฒนาวชิาชพี
ใหต้อบสนองความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม และพรอ้มปรับตวั
รับการเปลีย่นแปลงเพือ่ตอบโจทยอ์นาคต

สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

Unlearn, Relearn

Re Skill
Up Skill

High Level Q.
Workforce

คณุภาพการเรยีนรูใ้นยคุ 4.0
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New Vision for Education



(22)

คณุภาพการเรยีนรูใ้นยคุ 4.0



• อาจารยต์อ้งไมส่อน แตต่อ้งออกแบบการเรยีนรู ้และ
อ านวยความสะดวก (Design & Facilitate)

• การเรยีนรู ้ใหนั้กศกึษาเรยีนรูจ้ากการท างานโดย        
ลงมอืท าหรอืปฏบิตั ิ(Coaching)

• เนน้ Experience-based Learning (Mentoring)

• อาจารยต์อ้งมจีติวญิญาณความเป็นคร ูเขา้ใจศษิย ์
เป็นครทูีนั่กศกึษาสามารถเขา้ถงึได ้ สมัผัสได ้ และ
แลกเปลีย่นความคดิได ้ (Motivate & Inspire)

• สง่เสรมิการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากภายในใจของนักศกึษาเอง  
ในสิง่ทีนั่กศกึษาถนัดหรอือยากเรยีน ใหเ้กดิจนิตนาการ
น าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม (Innovation) ใหเ้ปลีย่น
ชวีติใหไ้ด ้สรา้งการเปลีย่นแปลงใหอ้งคก์รและโลก 

บทบาทของครอูาจารยจ์ะเปลีย่นแปลง



Salman Khan (2018)

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

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

• ในอนาคต คนจะท างานกอ่นแลว้เรยีนทหีลงั วฒุกิารศกึษาอยา่งเดยีว
ไมพ่อ แตป่ระวตัผิลงานและประสบการณ์ท างานจรงิเป็นสิง่ส าคญั
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การพฒันาคณุภาพการศกึษาไทย

รองรบัการ

เปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม

สภาพ

สงัคม

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

แหล่งรวม

ความรู ้ 

เป็นท่ีเรียนรู ้

แหลง่รวม

จนิตนาการ

สรา้งสรรค์

นวตักรรม

พฒันา

ศกัยภาพ

สมรรถนะ

สรา้งคนดี 

สรา้งผูน้  า

สู่สงัคมโลก

สถานศกึษาทีม่คีณุภาพ 
สรา้งคนทีม่คีณุภาพ

สถานศกึษาทกุระดบัตอ้งเป็น
แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติของ
คนทกุชว่งวยั เสรมิทกัษะชวีติ 
เตรยีมอาชพี เตรยีมอนาคต 
พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง



คณุภาพ

• คณุภาพคอื ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

• คณุภาพคอื ความอยูร่อด 

• คณุภาพคอื ความกา้วหนา้ สรา้งนวตักรรมได ้

• คณุภาพคอื ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

• คณุภาพ คอื ภาพของคณุ ทีส่ะทอ้นมาจากลกูคา้ ซึง่ทกุ
คนในหน่วยงาน เป็นผูส้รา้งและผูท้ าลาย ดงันัน้ ทกุคน
ตอ้งเสรมิสรา้งท าใหเ้กดิคณุภาพ ทัง้ในการผลติและการ
บรกิาร เพือ่ใหห้น่วยงานของทา่นสามารถยนืหยัดบนโลก
ของการแขง่ขนัไดอ้ยา่งภาคภมูแิละยั่งยนื

• เพือ่ท าใหเ้ราสามารถตอ่สูก้บัคูแ่ขง่ขนัได ้เราจะตอ้ง
มอีาวธุทีเ่หนอืกวา่ซึง่อาวธุน ัน้ก็คอื คณุภาพ



• ค าสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกทีว่า่ 
“True success is not in the learning but in its 
application to the benefit of mankind” 
ความส าเร็จทีแ่ทจ้รงิของการเรยีนรูค้อืตอ้งน า
ความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่มวลมนุษยชาติ

• มหาวทิยาลยัถกูคาดหวังวา่จะผลติบณัฑติทีม่ ี
คณุภาพ มคีณุลกัษณะส าคญัคอืการออกไปเป็น 

global citizen ทีป่ระสบความส าเร็จ มคีวามสขุ 
และสามารถแกไ้ขปัญหาของสงัคม ประเทศ และ
โลกได ้เราจงึตอ้งการผลติบณัฑติทีม่คีณุสมบตัิ
เป็น global professional

คณุภาพคน



• มคีวามรูล้กึในศาสตรห์รอือาชพีของตนเอง 

• มคีวามรูก้วา้งในทักษะการใชช้วีติและการท างาน ไดแ้ก ่
คดิวเิคราะหเ์ป็น รูจั้กแยกแยะสิง่ใดถกูหรอืผดิ มคีวาม
รับผดิชอบ สจุรติ มจีติสาธารณะ ปรับตวัไดด้พีรอ้มรับการ
เปลีย่นแปลง สือ่สารไดด้มีปีระสทิธภิาพ พัฒนาตนเองได ้
เป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาทกุระดบั กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่
สว่นรวมและตอ่โลกอยา่งเต็มที ่

• การน าไปสูค่วามส าเร็จจ าเป็นตอ้งกา้วตอ่จากล าดบั
ตอ่เนือ่งของ ขอ้มลู-สารสนเทศ-ความรู ้ไปสูส่ ิง่ที่
เหนอืกวา่สามสิง่นีก้็คอื ปัญญา ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันา
คณุภาพของคน ใหเ้ป็นคนคณุภาพ

• ปจัจยัทีส่ าคญัในการสรา้งคณุภาพคนคอืการศกึษา

Global Professional



• พัฒนาเป้าหมายใหมใ่หช้ดัเจน มุง่เนน้ผลสมัฤทธิใ์หเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ(outcome-based )โดยยดึความตอ้งการ
ของสงัคม ประเทศชาต ิหรอืโลกเป็นตวัตัง้

• สรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละนวตักรรม เนน้ปลกูฝัง 
innovation culture เพราะนวตักรรมมบีทบาทส าคญั
ตอ่การขบัเคลือ่นทกุสิง่ทกุอยา่งในโลก  

• การบรูณาการกระบวนการทางขอ้มลู-สารสนเทศ-องค์
ความรูท้ีจ่ะชว่ยหลอมรวมจนเกดิเป็นกระบวนการแหง่
ความปรารถนาในการเปลีย่นแปลงสูก่ารคดิคน้ เกดิการ
สรา้งนวัตกรรมทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม มี
การตอ่ยอดน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่สว่นรวม

คณุภาพคน สู ่คณุภาพงาน



• มกีารพัฒนาและปรับเปลีย่นกระบวนการเรยีนรูใ้หม่

• เนน้การจัดการทีด่ ี มปีระสทิธภิาพ น่ันคอืจะตอ้งมี
เป้าหมายชดัเจน มกีารสรา้งวนัิยองคก์ารทีเ่ขม้แข็ง 
สรา้งบคุลากรชัน้เลศิและมคีวามเป็นมอือาชพี 

• ท างานเป็นทมี การสือ่สารทีเ่ชือ่มโยงบคุคลเขา้กบัทมี
และองคก์ร เปิดใจกวา้งทีจ่ะยอมรับฟังเพือ่นรว่มงาน  
มคีวามเขม้ขน้ของวฒันธรรมองคก์ร 

• เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้มพีหวุทิยาการ มกีารสรา้ง
เครอืขา่ย มสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น เพือ่เป้าหมายคอื
ความยิง่ใหญข่ององคก์รและเกดิประโยชนต์อ่สว่นรวม  

คณุภาพคน สู ่คณุภาพงาน



• คณุภาพของผลงาน คนในองคก์รมักตระหนักอยูเ่สมอ 

วา่งานทีท่ าแตล่ะวันจะตอ้งสรา้งสรรคผ์ลงานออกมา

ทีม่คีณุภาพสงู คอืมกีารด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นไป    

ตามขอ้ก าหนดทีต่อ้งการ สรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ 

• เป้าหมายใหมข่องคณุภาพคอื การสรา้งนวตักรรม

องคก์รทีย่อดเยีย่มจะตอ้งสรา้งสรรคน์วัตกรรมอยา่งตอ่เนื่อง    

สง่ผลใหอ้งคก์รของตนมผีลงานทีเ่หนอืกวา่คูแ่ขง่ และมกีาร

พัฒนาอยา่งรวดเร็วในการสรา้งผลผลติหรอืการใหบ้รกิาร        

ตวัใหมท่ีม่คีณุคา่และมมีลูคา่เพิม่ ตอบสนองไดด้ตีอ่การ

เปลีย่นแปลงของตลาดและเทคโนโลยทีีไ่มห่ยดุนิง่

คณุภาพคน สู ่คณุภาพงาน



คณุภาพคน สู ่คณุภาพงาน

คนมคีวามส าคญัสดุ เป็นศนูยก์ลางของทกุอยา่ง 
ขึน้อยูว่า่คนนัน้ไดรั้บการบม่เพาะอยา่งไร และ
มคีณุภาพทีจ่ะไปสรา้งนวตักรรมมากนอ้ยแคไ่หน



องคก์รทีม่ขีดีความสามารถสงู ตอ้งมคีณุภาพคนสงู         
สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ท ัง้จากภายใน 
ภายนอกองคก์รไดด้ ี โดยตอ้งเป็นองคก์รแหง่นวตักรรม

คณุภาพคน สู ่คณุภาพองคก์ร



ฝ่าวกิฤตอดุมศกึษาไทย
ดว้ยคณุภาพ

มคีวามหมายรวมถงึ 3 ดา้น
• เป็นไปตามมาตรฐานหรอืขอ้ก าหนด
• สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้
• มตีน้ทนุการด าเนนิงานทีเ่หมาะสม

มกีารประกนัคณุภาพ



พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย

ครม.มมีตถิวายพระราชสมญัญานามเมือ่ 15 มกราคม 2555


