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มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์

วิจารณ์ พานิช มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์

กษาน จาติกวนิช คร้ังที่ 10 เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” ซึ่งท่าน

ได้เน้นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการชั้นสูง ต้องมีหน้าที ่

หลัก 4 อย่าง ตามที่เรายึดถือ แต่ว่าต้องตีความใหม่คือ 1) สร้างคน  

2) สร้างความรู้ 3) สร้างบ้านเมือง 4) สร้างความดีงาม ซึ่งก็คือการผลิต 

บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่

ให้มองในมุมขยายความและตีความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยอย่างไรในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาไปให้ถูกทางรองรับ

กับความต้องการและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ข้ึน เพื่อเป็นที่ระลึก 

ในงานแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  

จาติกวนิช และหวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านจะได้น�าความรู้และแนวคิดไป 

ปฏบิตั ิซึง่หนงัสอืเล่มนี ้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิารณ์ พานชิ ได้กล่าวถึง  

ค�าน�า



“มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต จะด�ารงอยู่ได้ ต้องมีประโยชน์คุ้มค่า ถ้า

มหาวิทยาลัยไม่เปลี่ยนแปลง และให้ประโยชน์ ไม่คุ้ม หลายแห่งก็

คงต้องปิด นั่นหมายความว่า management platform ต้องเปลี่ยน 

เพื่อที่จะให้สนองความคาดหวังใหม่ของผู้เรียนและของสังคมนี้ได้  

หัวใจส�าคญัทีสุ่ดคอืต้องออกไปนอก comfort zone และท�างานร่วมกับ 

หุ้นส่วน” ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรท�าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ในการสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

มิถุนายน 2562
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ค�ากล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ประธานกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ
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กราบเรียน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 

 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา 

ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” 

ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2512 

ปัจจุบันได้เวียนมาบรรจบเป็นปีท่ี 50 ของวันพระราชทานนาม และ 

131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช เป็นครั้งที่ 10 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงความส�าคัญของวันคล้ายวันพระ

ราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” และได้ร่วมร�าลึกถึงศาสตราจารย์ 

นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา
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ค�ากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา 
และประวัติองค์ปาฐก 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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กราบเรียน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 

 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธบิดี จกัรนีฤบดินทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามาภิไธย 

ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ

ประโยชน์ต่อแผ่นดิน ตามที่เราชาวมหิดลได้ต้ังจิตปณิธานว่า “เราจะ

สืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” 

 

ในวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 50 ของ

วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช เพื่อเป็นการระลึกถึง 

คุณงามความดีของท่านที่ได้เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดี และ 

ในปีนี้ผมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นองค์ปาฐก ได้ให้เกียรติ

มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ ในหัวข้อเร่ือง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 

ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวแสดง

ปาฐกถา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
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ป ร ะ วั ติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
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เกิด วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ณ จังหวัดชุมพร

การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มนุษยพันธุศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอาศรมศิลป์

 กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ

 กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการ

ความรู้เพื่อสังคม

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพูนพลัง

 กรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

 รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

ระหว่างประเทศ

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษา

บุคลากรสุขภาพ
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 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยี

และนโยบายด้านสุขภาพ

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

 กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหอจดหมายเหตุ 

พุทธทาสอินทปัญโญ

 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การศึกษาส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

 
ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีต

 อาจารย์สาขาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล

 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 

(สคส.)

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



เร่ือง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 13

• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

• มหาวิทยาลัยทักษิณ 

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

• และสถาบันราชภัฏ

 กรรมการสภาการศึกษา

 กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)

 ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ต้ังแต่ 21 มีนาคม 2549 -  

12 กรกฎาคม 2559)

 กรรมการธนาคารไทยพาณิชย ์  และประธานคณะ

กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
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นมัสการพระคุณเจ้า กราบเรียนท่านผู ้หญิงสุมาลี จาติกวนิช,  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ท่านอาจารย์

อาวุโสที่เคารพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต
เป็นอย่างไร มีคุณค่าอะไร

วิจารณ์ พานิช

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช คร้ังที่ 10 
ในงาน ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 1 มีนาคม 2562

ส้ินยุคมหาวิทยาลัยในรูปแบบปัจจุบัน

เพราะ
แพง ก่อหนี้สิน
ประสิทธิผลต�่า
ประสิทธิภาพต�่า
มีวิธีอื่นดีกว่า

https://www.gotoknow.org/posts/636373

20th Century University 

2015

มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต
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หัวข้อที่ผมจะพูดในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ ชื่อหัวข้อย่อ ๆ 

ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” แต่ว่ามี Subtitle ว่า “เป็นอย่างไร” 

“มีคุณค่าอะไร” ส�าหรับผมเป็นค�าถามมากกว่าค�าตอบ แต่ก็จะลองมา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับ ในอเมริกามีหนังสือแบบนี้ออกมา 

มากกว่า 10 เล่ม มองจากมุมของนักศึกษา ว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นอยู ่

ในปัจจุบันนี้ ไม่คุ้มที่จะเข้าเรียน ท่านที่สนใจรายละเอียดอ่านจากลิงก ์

https://www.gotoknow.org/posts/636373 

มีวิธีเรียนรู้วิธีอื่นดีกว่า
The University of Everywhere

Online Learning

• เรียนที่ไหน เม่ือไร เร็วช้าแค่ไหน ก็ได้
• เพื่อนมาก จากทุกมุมโลก
• ฟรี
• สอนโดยอาจารย์ที่เก่งที่สุด  

เช่นวิชา Introduction to Biology –  

The Secret of Life สอนโดย Eric Lander / MIT

• “ติวเตอร์” ส่วนตัว คล้ายอ็อกซฟอร์ด เคมบริดจ์ 
• รู้จัก นศ. เป็นรายคน แนะน�าเฉพาะตัว 

เขาบอกว่ามีวิธีการเรียนท่ีดีกว่า ถูกกว่ามาก และก็ได้ผลดีกว่า

ด้วย นี่เป็นการมองจากมุมนักศึกษานะครับ
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ผมมองว่าในฐานะมหาวิทยาลัย การเป็นมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันวิชาการชั้นสูง ต้องมีหน้าที่หลัก 4 อย่าง ตามที่เรายึดถือ แต่ว่า

ต้องตีความใหม่ ดังน้ี 1) สร้างคน 2) สร้างความรู้ 3) สร้างบ้านเมือง 

4) สร้างความดีงาม ซ่ึงก็คือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 

และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่จะมองในมุมขยายความและตีความ

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ประเด็นก็คือว่า ถ้าตีความอย่างนั้นแล้วจะท�าอย่างไรในยุค

ปัจจุบันและอนาคต และที่ว่า 4 อย่างนั้น จริงหรือ มีหน้าที่อย่างอื่น

ที่ส�าคัญเท่าเทียมกับ 4 อย่างนั้นหรือไม่ และหน้าที่เดิมที่เรายึดถือกัน

มา 4 อย่างนี้คือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลป

วฒันธรรมนี ้มันต้องเปลีย่นไปอย่างไร อนันีค้อืค�าถามทีผ่มคงไม่มีค�าตอบ

ส�าเร็จรูปตายตัวนะครับ แต่ก็มีข้อคิดเห็นมาแลกเปลี่ยน 

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันวิชาการขั้นสูง

ท�าหน้าที่ 4 สร้าง
• คน
• ความรู้
• ชุมชน สังคม ประเทศ โลก
• ความดีงาม 

ท�าอย่างไร
 ในศตวรรษ

ที่ 21

มีหน้าที่อื่น
อีกหรือไม่

หน้าที่เดิม
ต้องเปล่ียน

อย่างไร
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ผมมองว่าองค์กรวิชาการ หรืออุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยใน

ยุคใหม่ สามารถที่จะตีความใหม่ได้ในหลากหลายมุม ที่ผมยกตัวอย่าง

มาให้ดู ที่คิดมานี้คงไม่ครบนะครับ คงจะมีมากกว่านี้ 

บทบาทที่ท�างานแบบ inside-out อย่างในปัจจุบัน คือเอา

มหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง เป็น inside-out และอีกแบบคือ outside-in  

ก็คือเอาข้างนอกมหาวิทยาลัย หรือเอาสังคมเป็นตัวตั้ง และเอามาเป็น 

เครื่องมือหรือข้อมูลในการที่จะคิดวิธีท�างาน บทบาทใหม่ ๆ และวิธี

ท�างานใหม่ ๆ หรือ Platform ใหม่ ๆ คือโครงสร้างใหม่ ๆ โครงสร้าง

การจัดการใหม่ ๆ  อะไรแบบนี้ คือว่าเราจะคุ้นเคยอยู่กับการท�างานตาม

สาขาวิชา ซึ่งก็จะเป็นในแบบ inside-out นี่ เอาวิชาการเป็นตัวตั้ง กับ

เอาเรื่องของ “การใช้ความรู้” เป็นตัวตั้ง ซ่ึงจะต้องเป็นหลายสาขาวิชา

มาท�างานด้วยกัน ซึ่งก็พูดกันมานานนะครับ ผมเข้าใจว่าพูดต้ังแต่สมัย

ผมเริ่มเป็นอาจารย์ใหม่ ๆ เมื่อ 50 ปีที่แล้ว แต่เราก็ยังท�าได้ไม่ดีเท่าไร 

ตีความบทบาทขององค์กรวิชาการในยุคใหม่

• บทบาท inside-out กับ outside-in (รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคม) 
• จัดองค์กรตามสาขาวิชา กับ ตามภารกิจประยุกต์ใช้ความรู้ 
• ภารกิจ “วิชาการเชิงระบบ” เช่น ระบบการศึกษา ระบบเกษตร  

ระบบพลังงาน ระบบคมนาคม
• จัดองค์กรและบริหารงานแบบต้ังรับ กับ แบบรุก 
• ท�าบทบาทเดิม ด้วยวิธีการที่ต่าง
• มีการจัดการการเปล่ียนแปลงอย่างได้ผล 
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ผมจ�าได้เสมอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลหรืออีกหลาย 

สภามหาวิทยาลัย ที่ผมเป็นกรรมการร่วมกับอาจารย์หมอประเวศ วะสี 

อยู่เป็น 10 ปี เมื่อมีการน�าเสนอผลงานอะไรทั้งหลายซึ่งดี ๆ อาจารย์

ประเวศจะถามเสมอว่า แล้ววิชาการนั้น ๆ โยงเข้าสู่การปรับปรุงระบบ

ต่าง ๆ ของบ้านเมืองให้ดีขึ้นนั้นต้องท�าอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่

มากเลย เร่ืองวิชาการเชิงระบบนั้นประเทศไทยเราอ่อนแออย่างที่สุด

ในเกือบทุกเรื่อง มีอยู่เฉพาะเร่ืองที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราเข้มแข็ง 

ก็คือทางด้าน Health ที่วิชาการเชิงระบบของประเทศไทยค่อนข้างดี 

และก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในประวัติของผมที่ท่านอธิการบดีอ่าน ผม

เป็นประธานมูลนิธิหลายแห่ง มีอยู่ 2 มูลนิธิที่ท�างานวิชาการด้านระบบ

สุขภาพของประเทศไทย และของทั้งโลก เป็นที่เคารพนับถือมากคือ 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International 

Health Policy Program – IHPP) ที่มีคุณหมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 

เป็นผู้น�า กับมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  

(Health Intervention and Technology Assessment Program – 

HITAP) ที่มีคุณหมอยศ ตีระวัฒนานนท์ เป็นผู้น�า ทั้งสองหน่วยงาน 

อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข 

อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการจัดองค์กรและบริหารงานแบบ

ต้ังรับ กับแบบรุก จะเห็นชัดเจนเลยว่ามหาวิทยาลัยไทยถนัดตั้งรับ 

รุกไม่ค่อยเก่ง พูดอย่างน้ีก็อาจจะผิดนะครับ ในช่วงเวลาประมาณ 

10 ปีที่ผ่านมานี้มีมหาวิทยาลัยไทยจ�านวนหนึ่งรุกเก่งมาก ในการเปิด

หลักสูตรหาเงินทั่วราชอาณาจักร ซึ่งดูเสมือนว่าเป็นผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยมากกว่าผลประโยชน์ของสังคม 
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อีกเรื่องหน่ึงคือการท�างาน ท�าบทบาท จะท�าแบบเดิม ๆ หรือ

ท�าด้วยวิธีการที่ต่าง ค�าตอบคือ ต้องต่าง แต่ว่าต่างกันอย่างไร และก็

ท�าได้จริงหรือเปล่า เท่านั้นเอง 

และอีกเรื่องที่ส�าคัญท่ีสุดก็คือ change management ท�า

อย่างไรที่จะท�าให้ได้ผลจริง ๆ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา

จริง ๆ แล้วต้องเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง แต่ความเป็นจริงก็คือ 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่ very conservative เปลี่ยนยากมาก 

แล้วก็ส่วนที่ยากที่สุดคืออาจารย์ อันนี้เป็นที่รู้กัน พูดอย่างนี้ก็อาจจะผิด

นะครับ เพราะว่าจะมีอาจารย์จ�านวนหนึ่งรุกไปข้างหน้าแล้ว แต่เป็น

จ�านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยน 

คุณค่าขององค์กรวิชาการในยุคใหม่

• คุณค่าใหม่ บทบาทใหม่
• คุณค่าใหม่ ของบทบาทเก่า
• ท�าบทบาทเก่า ด้วยวิธีการใหม่ๆ 

บทบาทสร้างคน

• Learning Outcome แห่งศตวรรษที่ 21
• กระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุ LO นั้น
• คนกลุ่มใดบ้าง กลุ่มอายุใด
• บทบาทต่อโรงเรียน (คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
• เลือกคนเก่ง vs สร้างคนเก่ง (และดี) 

https://www.gotoknow.org/posts/641654
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การมองที่คุณค่า (values) ของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิชาการ 

ค�าถามก็คือว่าเราจะมองอย่างไร หากมองที่บทบาทในการสร้างคน หรือ

พลเมืองยุคใหม่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน ตั้งแต่เด็กชั้นเด็กเล็ก 

ก่อนอนุบาล อนุบาล ประถม มัธยม มาจนถึงระดับอุดมศึกษา ต้องการ 

learning outcome ใหม่หมด กระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุ learning 

outcome ใหม่นั้น ก็ต้องท�าใหม่ คือไม่สอน แต่ให้เขาได้ปฏิบัติ ค�าถาม

ก็คือว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยในเร่ืองน้ีท�ากับคนกลุ่มไหนบ้าง กลุ่ม 

อายุไหน สมัยก่อนก็คืออายุ 17-18 ไปถึง 24-25 ปี ขณะนี้เป็นที่ 

พูดกันว่าต้องทุกกลุ่มอายุแบบนี้ เป็นต้น แต่ค�าถามคือว่า ท�าอย่างไร  

จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถึงจะไปสู่ตรงนั้น 

UNESCO จะบอกตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มี

ระบบคุณภาพของระบบการศึกษาพื้นฐานอ่อนแอ ซึ่งประเทศไทยอยู่

ในกลุ่มนั้น ว่ามหาวิทยาลัยต้องเข้าไป engage กับโรงเรียนอย่างน้อย 

ก็ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะดึงคุณภาพขึ้นมา อันนี้เป็นหัวใจ 

นะครับ ค�าถามก็คือมหาวิทยาลัยท�าหรือไม่ ท�าได้ดีแค่ไหน ค�าถาม 

ท่ีเจ็บปวดมากก็คือว่ามหาวิทยาลัยที่มีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์  

ท�าให้การศึกษาของประเทศพัฒนาขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรือเป็นตัวต้นเหตุ

ของความอ่อนแอเสียเอง อันนี้ท้าทายมากนะครับ 

ข้อสุดท้ายเช่ือมโยงกับหนังสือเล่มที่เอามาให้ดู Designing 

The New American University เขียนโดย Michael Crow 

ซ่ึงเป ็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย Arizona State ท ่านกล ่าวถึง 

วิธีที่ท่าน transform มหาวิทยาลัย Arizona State จาก no name 

ไปเป็น top hundred ของมหาวิทยาลัยในโลก วิธีการ อุดมการณ์ ที ่



เร่ือง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 21

ท่านใช้อันหนึ่งก็คือ “ไม่ ได้เน้นเลือกคนเก่งมาเป็นนักศึกษา แต่

เน้นสร้างนักศึกษาเหล่านั้นให้เป็นบัณฑิตที่เก่งและดี ให้เป็นคนมี 

คุณภาพ” อันนี้เป็นหัวใจเลย จะอยู่ในรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้  

มีข้อมูลนิดหน่อยอยู่ในลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่าง เรียกว่าเขาเปลี่ยน Arizona 

State University ในลักษณะเป็น new platform ของการท�าหน้าที่

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะมาก น่าอ่านมาก 

นวชาลา (New Platform) อุดมศึกษาไทย

• พัฒนา Academic Platform ใน Real Sector 
 - in-campus platform
 - in real sector platform 
• เพิ่มกิจกรรมหลัก และ workload ของบุคลากร ใน real sector 
• Re-invent working environment & incentives 

ผมมีความคิดว่าเราต้องสร้าง new platform ของสถาบัน

อุดมศึกษาไทย ต้องเป็น platform ใหม่ ไม่ใช่ platform เดิม อันที่จริง 

เรื่องแบบนี้เราพูดกันมาเป็น 10 ปี แต่ว่าในทางปฏิบัติเกิดผลน้อยมาก 

ในความเห็นของผม ตัวส�าคัญที่สุดก็คือ platform ของการเชื่อมโยง

กับ real sector คือภาคท�ามาหากินทั้งหลาย โดยที่ platform นั้น 

มีส่วนหนึ่งอยู่ใน campus อีกส่วนหนึ่งอยู่นอก campus ไปอยู่ใน real 

sector พูดแบบนี้ แนวคิดแบบนี้ ไม่มีอะไรใหม่เลยครับ มีมาแล้วในโลก

เป็น 100 ปี แต่อยู่ที่เพียงบางประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
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ได้พยายามท�า เม่ือญี่ปุ ่นผงาดขึ้นมาในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 70-80 

อเมริกันตกใจมาก แล้วก็พยายามที่จะใช้มหาวิทยาลัยโยงเข้าไปเพื่อ

สร้าง Collaborating Center, Industry University Collaborating  

Center เยอะมากในอเมริกา ในออสเตรเลีย หรือท่ีอ่ืน ๆ  ก็ท�ากันทั้งสิ้น  

แต่ว่าเยอรมนีกับญี่ปุ ่น มี culture ว่า professor ในมหาวิทยาลัย  

ต้องไปท�างานใน real sector เช่น อาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กว่าครึ่งหนึ่งของเวลาท�างานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรม อย่างนี้เป็นต้น 

ถ้าหากว่าเราเช่ือว่าการ link หรือ engage กับ real sector 

เป็นหัวใจส�าคัญของ platform การท�างานของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ 

ตัว workload การให้คุณให้โทษทั้งหลาย มันจะต้องคิดค�านึงถึงการ

ท�าหน้าที่ในน้ันหมดเลย ซึ่งขณะนี้เรายังไม่ได้มี platform นั้น ไม่มี 

regulation เพ่ือการนั้น ฉะน้ันตัว working environment and 

incentive จะต้องคิดกันใหม่ 

วิชาการแนวใหม่ 

แนวโน้มโลก

Mindset 
& Culture
Change

วิชาการ
แนว

Diffusion

วิชาการ
แนว

Engagement
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ในภาพใหญ่ผมมองว่าอย่างน้ี (อันนี้ผมคิดเองนะครับ เวลาผม

บอกผมคิดเอง เพื่อจะบอกว่ามันอาจจะผิดโดยส้ินเชิงก็ได้) ผมมองว่า

วิชาการแบบที่เรายึดถือและปฏิบัติ จริง ๆ ก็ท�าคุณประโยชน์อย่าง 

มากมายให้แก่บ้านเมอืง ทีจ่รงิมหาวทิยาลยัในโลกกย็ดึถือหลกัการนี ้กค็อื 

วิชาการที่ผมเรียกว่าแนว diffusion คือผลิตบัณฑิต ก็ผลิตตามหลักการ

ของวิชาการ แล้วให้ออกไปท�างานรับใช้สังคม ท�างานบริษัท ท�างาน 

ส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ ได้ท�าประโยชน์ การท�างานวิจัย ท�าเสร็จก็ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ มี impact factor คนอ่านเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างนี้เป็นต้น 

ทั้ง 4 ภารกิจหลัก เรียกว่าเป็นวิชาการแนว diffusion 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 
(transformation)

แนวโน้มโลก

Mindset 
& Culture
Change

วิชาการ
แนว

Diffusion

วิชาการ
แนว

Engagement

www.gotoknow.org/posts/646876 www.gotoknow.org/posts/643493

การสร้างคน สร้างวิชาการ กับการประยุกต์ ใช้ อยู ่แยกกัน 

สร้างและกระจาย (diffuse) ออกไปยังฝ่ายผู ้ใช้ วิธีการท�างานของ

อุดมศึกษาแบบนี้ท�ามาเป็น 100-200 ปี ได้ประโยชน์มาก มีคุณค่ามาก 

แต่บัดนี้ดูท่าว่าไม่ทันกับเวลาของการเปลี่ยนแปลง ไม่ทันกับ speed of 
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change จึงมีแนวคิดที่เรียกว่า engagement เป็น University - Social 

Engagement คือต้องไปท�างานวิชาการใน real sector เกี่ยวกับเรื่อง

นั้น ๆ เลย การผลิตนักศึกษาก็ต้องมีเวลาส่วนหน่ึงซึ่งอาจจะเป็นเวลา

ส่วนใหญ่ด้วยซ�้าไป ใน real sector ท�าวิจัยโจทย์ของ real sector และ 

ส่วนหนึ่งเป็นงานวิจัยที่ท�าใน real sector เพราะในยุคปัจจุบัน เครื่องมือ 

ที่ทันสมัยอยู่ใน real sector เคร่ืองมือใน lab ของมหาวิทยาลัย 

ยากมากที่จะทันสมัย เพราะซื้อมา 4-5 ปี ก็ล้าสมัยแล้ว นี่คือแนวโน้ม

โลกของภาควิชาการ คือ shift วิชาการไปสู่ทางสีแดงทางขวามือ ให้

ได้ผลมากขึ้น คือเป็นการท�างานวิชาการใน real sector เขาเรียกว่า

แนว engagement ซ่ึงจะต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยน culture 

และเปลี่ยน platform ของการบริหารงาน นี่คือหัวใจนะครับ พูดง่าย

แต่ท�ายากนะครับ ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของ Transformation ของ

มหาวิทยาลัยอย่างแรง ผมเขียนเร่ือง transformation ของมหาวิทยาลัย 

ลงไปในบล็อก gotoknow เยอะมาก มาตั้ง 12-13 ปี พอไปทบทวนดู 

พบว่าเราเขียนไว้เยอะมาก แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดไม่มาก การท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเป็นเรื่องท้าทายครับ 

http://www.knit.or.th/web/wp-content/
uploads/2018/03/PE-in-UK-book.pdf

https://www.gotoknow.org/posts/tags/
เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราช
อาณาจักร
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เมื่อปีเศษ ๆ  ผม ไปอังกฤษกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เขาจัด 

ประชุม public engagement ของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานดูแล  

หลังการดูงาน ผมได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา เขียนจากการที่ไปร่วม

ประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ 

ht tps : //www.gotoknow.org/posts/ tags/ เรี ยนรู ้

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร และ

h t t p : / / w w w . k n i t . o r . t h / w e b / w p - c o n t e n t /

uploads/2018/03/PE-in-UK-book.pdf เป็นเล่มก็ได้หรือว่าเป็น 

บล็อกที่เขียนเป็นแต่ละตอนก็ได้นะครับ ประเด็นท่ีส�าคัญคือว่าอังกฤษ

พยายามที่จะส่งเสริม University public engagement เขาใช้ค�าว่า 

public engagement แต่ของเราใช้ social engagement นะครับ 

เพื่อใช้พลังของ University public engagement ในระดับประเทศ 

เขาตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเร่ืองน้ี โดยท�ามาเป็นระยะเวลา 

10-11 ปี ก็ท�าช้า ๆ ใจเย็น ๆ แต่วิธีการเขาน่าตื่นตาตื่นใจมาก คือมัน

เป็น change management ในภาพใหญ่อย่างแท้จริง ประเทศไทย 

เราก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับ เราตั้ง Engagement Thailand ขึ้นมา 

ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก

ไม่ต�่ากว่า 60 มหาวิทยาลัย ในเกือบ 200 มหาวิทยาลัย หลักการของ 

social engagement ของมหาวิทยาลัยท่ี Engagement Thailand 

ระบุไว้ในเว็บไซต์แล้วครับ
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หลักการ 4 ข้อนี้ เป็นเร่ืองส�าคัญมาก คือเรื่อง partnership  

คือไม่ใช่ไปช่วยเขาแต่เป็น partner (หุ้นส่วน) และเกิดประโยชน์ร่วมกัน  

มีการใช้ และเกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เกิดผลกระทบต่อสังคม

ที่ประเมินได้ ตรงน้ีส�าคัญ ผมคิดว่าหัวใจที่ส�าคัญที่สุดเลยคือข้อแรก  

“ร่วมคิดร่วมท�า แบบหุ ้นส่วน” ถ้าเม่ือไรก็ตามที่คนมหาวิทยาลัย  

และมหาวิทยาลัย ยังมีจิตใจ และก็บริหารงานแบบ “ไปช่วยเขา” อันนี้

ไม่ใช่ ที่ถูก ต้องไปเป็นหุ้นส่วน เป็น partner ส�าคัญนะครับ ปฏิสัมพันธ์ 

แบบ engagement ต้องเป็น partner เป็น two way เป็นการพึ่งพา

อาศัยช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ one way ไม่ใช่คนเก่งไปช่วยคนไม่เก่ง อันนี้

คือหัวใจ แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยน mindset การไปเป็นหุ้นส่วนวิชาการ

กับภาคชีวิตจริง อย่างที่กล่าวไปแล้ว 

หลักการส�าคัญ
ของมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม

• ร่วมคิดร่วมท�า แบบหุ้นส่วน
• เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
• มีการใช้ ค. และเกิดการเรียนรู้
• เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 

เปลี่ยนกระบวนทัศน์
จากแนวคิดเป็นที่พึ่ง/

ช่วยเหลือสังคม
สู่แนวคิดเป็นหุ้นส่วนพึ่งพาอาศัย

ซ่ึงกันและกัน

เปลี่ยนกระบวนทัศน์
จากแนวคิดวิชาการ  
โดย/เพื่อ วิชาการ

สู่แนวคิดเป็นหุ้นส่วนวิชาการ 
กับภาคชีวิตจริง
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การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หัวใจส�าคัญอยู่ตรงนี้ เราคุ้นเคยกับ

ทางซ้ายมือ เอาความรู้เป็นหลัก ท�างานตามความถนัด สิ่งที่จะต้อง

เปล่ียนโดยสิ้นเชิง และต้อง shift ไปทางขวาให้ได้ ก็คือเอาความ 

ต้องการเป็นหลัก ความต้องการของประเทศ เราโชคดีที่ในเวลา 2-3 ปี  

ที่ผ ่านมามีการระบุความต้องการของประเทศใน 20 ปีข ้างหน้า 

ชัดเจน ผมคิดว่าเขียนไว้ได้ดีพอสมควรทีเดียว มหาวิทยาลัยควรจะ

ต้องเข้าไปตีความ แล้วก็พยายามดึงเข้ามาเป็นแนวทางที่จะด�าเนินการ 

engagement แล้วจะเห็นว่า นั่นคือแหล่งของทรัพยากรในการท�างาน

ของมหาวิทยาลัยในยุคใหม่ 

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การท�างานวิชาการ

ท�างานตามความรู้
ความถนัดของตน 

ท�างานตามความต้องการ
หลักของ ปทท. 4.0

เอาความรู้เป็นหลัก เอาความต้องการเป็นหลัก
University 4.0
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สิ่งท่ีเป็นตัวท�าให้เราอยู่กันทางซ้ายมือ ไม่ค่อยจะเกิดพลังการ

ด�าเนินการที่จะ shift ไปทางขวามือ ก็เพราะว่า platform ที่เราอยู่นี ้

มันเป็น comfort zone ของคณาจารย์ทั้งหลาย เรื่องอะไรใครจะ

ออก มันเป็น comfort zone เราพูดกัน บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องไปอยู่ 

creativity zone แต่ platform ที่มีอยู่มันเอื้อต่อการที่จะให้คนได้มี 

comfort อยู่ใน zone เดิม นี่ไงครับ นี่คือปัญหา เรามักโทษว่าอาจารย์

ไม่เปลี่ยน ก็อาจารย์เป็นคนฉลาด เมื่อ reward system ทั้งหลาย เอ้ือ

ให้อยู่ใน comfort zone ดีท่ีสุด แล้วเรื่องอะไรจะออกไปอยู่ creativity  

zone ซ่ึงมนัยากกว่าเยอะ และกท็�าไม่ค่อยเป็นด้วย ถ้าผมยงัมอีายนุ้อย ๆ   

ผมก็ต้องยอมรับผมเองก็ท�าไม่เป็นนะครับ น่ีล่ะครับคือปัญหา อยู่ที่ 

management ระดับประเทศ และก็ระดับมหาวิทยาลัย ในการที่จะ

เปลี่ยน comfort zone ให้มี challenges ว่าคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ 

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม

เปลี่ยนพื้นที่การท�างานวิชาการ

ท�างานตามความรู้
ความถนัดของตน 

ท�างานตามความต้องการ
หลักของ ปทท. 4.0

เอาความรู้เป็นหลัก
Comfort Zone

เอาความต้องการเป็นหลัก
Creativity Zone



เร่ือง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 29

อย่างในต่างประเทศเราเห็นนะครับ ผมถามใครต่อใครไปดูเถอะ ใน 

ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าแข็งแรง base salary คือ 1 ใน 3  

ของ real income ของอาจารย์ครับ เป็นระบบท่ีท�าให้อาจารย์ต้อง

ดิ้นรนเพ่ือจะให้ได้รายได้อีก 2 ใน 3 โดยเข้าไปใน creativity zone  

แต่นั่นต้องท�าในระดับประเทศนะครับ ไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัย 

ต้องเร่งรัด
ขจัดปัญหา

และสร้างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย

สู่อนาคต
ที่ท้าทายในช่วง
20 ปีข้างหน้า

II
สภาพปัจจุบัน
และปัญหาของ
ประเทศไทย

สรุปจาก
ผลการศึกษาของ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาพ
ปัจจุบัน

มีรายได้ระดับปานกลาง
มีความเหล่ือมล�้าสูง
ทุจริตคอร์รัปชันมาก
ความขัดแย้งที่รุนแรง

ปัญหา

ทุนมนุษย์อ่อนด้อย
ทุนสังคมที่อ่อนแอ
ทุนธรรมชาติเส่ือมโทรม
ทุนคุณธรรมจริยธรรม
ที่เส่ือมทรามวิกฤติเป็นโอกาส

ศ. ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

การปรับเปลี่ยนสู่โลกในศตวรรษที่ 21

พลวัตโลก 
ในศตวรรษ

ที่ 21

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
การด�ารงอยู่

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
การเรียนรู้

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
การท�างาน

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
การด�าเนินธุรกิจ

ที่มา: พิมพ์เขียวและแผนปฏิรูปการขับเคล่ือน THAILAND 4.0

เรียนรู้
อย่างมีเป้าหมาย

(Purposeful
Learning)

เรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์
(Generative
Learning)

เรียนรู้
เพื่อการน�าไป

ปฏิบัติ
(Result-Based

Learning)

เรียนรู้
เพื่อส่วนรวม
(Mindful
Learning)

การเรียนรู้ 4.0
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อย่างที่กล่าวแล้วว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมา สภาปฏิรูป identify 

ปัญหาของประเทศ (อันนี้ผมขอยืมมาจากท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร 

ศรีสะอ้าน ท่านไปพูดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือสัก 2 ปีที่ผ่านมา) เห็น

เลยว่าเราเห็นวิกฤตกันอยู่ คือโอกาสของมหาวิทยาลัยในการที่จะท�างาน

ใน platform ใหม่ และเข้าใจว่า ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ก็เอามา

จากท่านเภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้เห็นว่าการเรียนรู้ยุคใหม่ ต้องเป็นการ

เรียนรู้ 4 แบบ เรียนอย่างมีเป้าหมาย เรียนอย่างสร้างสรรค์ creative 

learning ที่จริงพอผมเห็นค�านี้ ผมในฐานะที่สนใจเรื่องกลไกการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นการเรียนโดยสร้างความรู้ใส่ตัว เพราะฉะนั้นที่

บอกว่าเรียนอย่างสร้างสรรค์ generative learning จริง ๆ  แล้วกลไก

การเรียนเป็นการ generate knowledge ใส่ตัว แต่ในขณะเดียวกัน

ความรู้ที่ generate นั้นอาจจะก่อประโยชน์ให้แก่ real sector ด้วย 

เห็นไหมครับ นักศึกษากลายเป็นผู้ create knowledge แล้วก็เรียน

จากการปฏิบัติ ใช้ค�าว่า เพื่อการน�าไปปฏิบัติ อย่างนี้ถูกต้องนะครับ ซึ่ง

ที่จริง ๆ แล้ว การเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดจากการปฏิบัติ result-based 

learning ตรงนี้ส�าคัญ ไม่ใช่จากการรับฟังอย่างที่ท่านก�าลังฟังผม

อยู่ขณะนี้ อันนี้เกิดการเรียนรู้น้อยนะครับ แล้วก็เรียนรู้เพื่อส่วนรวม  

mindful learning บ้านเมืองเราต้องการเยอะมาก ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี ้

กระทรวงใหม่เกิดขึ้นหรือยัง เราฟังเร่ืองราวของการเกิดกระทรวงใหม่ 

นี้แล้ว สะท้อนใจนะครับ เพราะว่ามีคนที่ไม่ได้ท�าเพื่อประโยชน์ส่วน

รวมระยะยาว แต่ต้องการประโยชน์ของส่วนองค์กร ส่วนบุคคล มันเป็น

เพราะว่าการเรียนรู้เพื่อส่วนรวมของเรามันอ่อนแอ 
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ผมกราบเรียนว่า platform ส�าคัญของมหาวิทยาลัยต้องเป็น

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม ผมคิดเองนะครับ (ย�้านะครับ คิดเองแปลว่า 

อาจจะผิดนะครับ) ว่าต้อง shift จากซ้ายไปขวาให้ความส�าคัญ ศาสตร์  

ทฤษฎี : ศาสตร์ปฏิบัติ ในสัดส่วน 80:20 ซึ่งศาสตร์ปฏิบัตินี้เป็น 

พหุศาสตร์ แปลว่าต้องเป็น multidisciplinary เห็นหรือไม่ว่าเราต้อง

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม

เปลี่ยนจุดเน้น

20%
เน้น

ศาสตร์ทฤษฎี

80%
เน้น

ศาสตร์ปฏิบัติ
(Phronesis)

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม

เปลี่ยนมุมมองและวิถีปฏิบัติ

เป็น positive feedback ซ่ึงกันและกัน ไม่ใช่ negative feedback

ศาสตร์
ทฤษฎี

ศาสตร์
ปฏิบัติ
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เปลีย่น platform อย่างน้ีทนัทีเลย ในการท�างาน และกอ็กีสารพดัเรือ่งเลย  

ซ่ึงในเวลา 30-40 นาที เราไม่มีเวลาที่จะพูดกัน แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นก็

คือว่า ถ้าเราไม่ระวัง เราจะคิดว่าคุณไปท�าศาสตร์ปฏิบัติ ท�าให้ศาสตร์

ทฤษฎีอ่อนแอ ไม่จริงครับ เมืองจีนท�าเป็นตัวอย่างให้ดูแล้ว คือต้องเป็น  

positive feedback ระหว่างศาสตร์ 2 ด้านนี้จริง ๆ  แล้วมันคือ 

อันเดียวกัน มันเสริมซึ่งกันและกัน โดยต้องท�าให้เป็นนะ ผมพูดอย่างนี้

ไม่ได้แปลว่าผมท�าเป็นนะครับ แต่ผมเอาขี้ปากคนอื่นมาเล่าให้ท่านฟัง 

นวชาลาอุดมศึกษา

นวัตกรรม

พัฒนา

ดีงาม

พลเมือง
คุณภาพสูง

Engagement
Entrepreneur
Collaboration

2I

2E 1C

Integration
Innovation

Output
Outcome
Impact

นวัตกรรม

พัฒนา

ดีงาม

พลเมือง
คุณภาพสูง

นวัตกรรม

พัฒนา

ดีงาม

พลเมือง
คุณภาพสูง

ปัจจุบัน อนาคต

ท�าในรั้วมหาวิทยาลัย ท�าในพื้นที่นวัตกรรม

ภาคีหุ้นส่วน
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ผมก็คิดว่าเป็น new platform of higher education new 

platform ภาษาไทยก็เอาช่ือโก้ ๆ “นวชาลา” เราท�าหน้าที่ 4 อย่าง 

ทางซ้ายมือนี้ 4 ก้อนน้ี ในสายตาผม 4 ก้อน เป็นก้อนเดียวกันครับ 

ท�างานแล้วเกิด output outcome impact ผ่านกลไกที่เรียกว่าเป็น 

new platform 5 ตัว ก็คือ I I E E C คือ E E C เติมด้วย I I บวกอยู ่

ข้างหน้า I 2 ตัว คือ Integration กับ Innovation เราไม่มีเวลาที่จะ

อธิบายนะครับ แต่ว่ารัฐบาลเขาพูดชัดว่าเขาต้องการ integration  

ในการท�างานสารพัดด้าน 2 E คือ Engagement กับ Entrepreneur 

Engagement พูดไปแล้ว Entrepreneur หมายความอย่างน้อย 2 อย่าง

นะครับ อันที่ 1 คือสร้าง Entrepreneur สร้าง Entrepreneurship 

อันที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยเองต้องเป็น Entrepreneur ต้องท�างานเป็น

ที่ยอมรับ แล้วได้เงินหรือได้ทรัพยากรมาท�างาน นี่คือ Entrepreneur 

ไม่ใช่แบมือขอรัฐบาลครับ อันสุดท้ายคือ Collaboration ต้องร่วมมือ 

Collaboration นี่ก็มีหลายมิติ เช่น collaborate กับ real sector, 

collaborate ระหว่างสาขาวิชา, collaborate กับสถาบันอื่น แทนที่

จะแข่งขันกันภายในประเทศ เราร่วมมือกัน จริง ๆ ต้องร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือองค์กรอื่นในต่างประเทศด้วย เพราะ

ฉะนั้นมองในแง่ engagement อย่างที่ว่านี้ หน้าท่ี 4 อย่าง ซึ่งควรเป็น

อย่างเดียวน้ี ปัจจุบันเราถนัดท�าในร้ัวมหาวิทยาลัย เราจะต้องออกไปท�า 

นอกรั้วมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น โดยท�ากับ engagement partner  

ในพื้นที่นวัตกรรม 
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พื้นที่นวัตกรรม เรียกว่า Innovation zone นั้น ร่วมมือกัน  

3 ฝ่ายใหญ่ ๆ  คือ ฝ่ายวิชาการ คือ (1) พวกเรา มหาวิทยาลัย (2) ภาครัฐ 

ซ่ึงขณะนี้รัฐบาลก็ชัดเจนว่าต้องการผลักดัน และ (3) ภาคประกอบการ 

คือ real sector 3 อันนี้ ต้องท�างานร่วมกัน โดยท่ีค�าว่า innovation 

แปลว่า เกิด product หรือ service ที่กินได้ขายได้ นี่คือหลัก เพราะ

ฉะนั้นในค�าว่า innovation แปลว่า product กินได้ขายได้ ไม่ใช่ใหม่

เฉย ๆ เท่านั้น 

“พื้นที่” นวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 
ท�างานวิจัยเลยสู่นวัตกรรม

Innovation
Zone

Product / Service
กินได้ ขายได้ มีมูลค่าเพิ่ม

ภาครัฐ

ภาควิชาการ ภาคประกอบการ

มหาวิทยาลัย แห่งศตวรรษที่ 21
ออกนอก “พื้นที่” comfort zone

Innovation
Zone

Product / Service
กินได้ ขายได้ มีมูลค่าเพิ่ม

ภาครัฐ

ภาควิชาการ ภาคประกอบการ

พื้นที่จริง
หรือเสมือน
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เมื่อประมาณเกือบปีมานี้ผมมีโอกาสไปกับทางมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วก็ได้ไปเห็นที่

เมืองหางโจว (Hangzhou) มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ที่สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เขาท�าพื้นที่นวัตกรรม ทางซ้ายมือนี้ท่านดูนะครับ นี่

คือสไลด์ที่ผมถ่ายจากบนจอตอนที่เราไปเยี่ยมครับ หัวหน้าคณะคือ

ท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย เขาขึ้นจอ Welcome to Liangzhu 

ครับ Mengqi Town of Designers นะ ถามว่าคืออะไร ค�าตอบก็

คือเมืองแห่งผู ้ออกแบบ ออกแบบอะไร ออกแบบอุตสาหกรรมครับ 

industrial design นะครับ town เป็นเมือง หมายความว่าอย่างไร 

หมายความว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน renovate ชนบท ให้กลาย

เป็น urbanization สร้างข้ึนมาเป็นเมือง แล้วก็เรียกว่า Town of 

Designers เมืองแห่งนักออกแบบอุตสาหกรรม เชิญบริษัทอุตสาหกรรม

ที่ต้องการ สร้าง innovation สร้าง competitive edge ของตัวเอง 

มาตั้ง development หรือ design lab อยู่ที่ Town of Designers นี้ 

ส�าหรับเป็นพื้นที่นวัตกรรม ก็คือ Town of Designers ร่วมมือกัน 3 ฝ่าย 

(1) Town of Designers พื้นที่นวัตกรรม (2) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

“พื้นที่” เพื่อความร่วมมือสร้างนวัตกรรม
Collaborative Space for Industrial Design

นครหางโจว (Hangzhou), มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ส่งเสรมิให้เกดิสมาคม CIDA (Chinese Industrial Design Association) 

สมาคมนักออกแบบ (3) รวบรวมมหาวิทยาลัย 8 แห่ง มาร่วมมือกัน  

ร่วมมือกันสร้าง open university ค�าว่า open university ของเขา 

แปลว่าไม่มตีวัตน มีแต่กจิกรรม กจิกรรมกค็อืผลติ Industrial Designers 

ปริญญาโท ตอนเราไปก�าลังจะรับรุ ่นท่ี 2 รุ ่นแรก 300 คน รุ ่นที่ 2  

รับ 500 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย แต่ที่ท�างานของเขาอยู่ที่ Town of 

Designers อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม นี่คือวิธีออกแบบพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

แต่ท่านจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมระดับประเทศ ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย 

ภาพนี้คือบรรยากาศของ Town of Designers ป้าย Town 

of Designers อยู่น่ีครับ แต่มันเล็กมองไม่เห็นผมก็เลยเอามาติดตรง 

มุมซ้ายบนไว้ดูนะว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไร ใครอ่านหนังสือจีนออก 

จะได้เข้าใจนะครับ 
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เขาก็เอาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษารุ่นแรก ที่เพิ่งเรียนไปปีเศษ ๆ 

มาให้ดู แล้วก็ปีเศษ ๆ น้ัน industry เอาไปใช้แล้ว เช่นอันนี้ drone 

เขาเอาผู้จัดการบริษัทมาคุยกับเราเลยครับ กินข้าวเย็นด้วยกัน เขาไม่ได้

ขาย drone นะ เขาขายกลไกบังคับ drone กลไกการเอา drone ไปใช้

ประโยชน์ เพราะ drone ท�าง่าย เขาสร้างนวัตกรรมระบบ IT ส�าหรับ

บังคับ drone ให้ท�างาน ที่ tailor made ตามความต้องการของลูกค้า 
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อีกอันหนึ่งเป็น design มันคล้าย ๆ segway scooter ที่ตาม

สนามบินใช้ แต่อันน่ีมันไม่มีคันบังคับมือจับ ใช้บังคับที่ขาเท่านั้น นี่ก็

เป็น design ของนักศึกษาที่เขาบอกว่าอันนี้มี conflict ด้าน IP กับ

บริษัทต่างประเทศ ฟ้องกันอยู่ แต่ว่านักศึกษาก็ได้เรียกว่าคิดออกแบบ

ที่เซ่ียงไฮ้ รัฐบาลต้ัง INNO - BELT 1 (แปลว่ามีแห่งที่  2  

ไม่ทราบว่ามีกี่อัน) ท�าเร่ือง 3D printing เป็นหลัก มี museum เลย 

เห็นไหมครับ cultural museum 3D printing ใหม่เอ่ียมเลย ในบริเวณ  

INNO - BELT ก็เป็นแบบเดียวกับ Town of Designers นั่นแหละ  

เป็นที่ส�าหรับอุตสาหกรรมที่เรียกว่า focus ที่ 3D printing มาท�างาน

ออกแบบกัน คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับศิลปะ 
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จุดที่ส�าคัญที่อยากจะแชร์ไอเดียในที่ประชุมนี้คือที่มหาวิทยาลัย 

Zhejiang ที่เราไปเยี่ยมชม เราไปดูผลงานของ professor ทางวิศวะ 

คนหนึ่ง เขาท�าวิจัยด้านพลังงาน นักศึกษาปริญญาเอกท�างานเสร็จ  

ผลงานเด่น ได้รับรางวัล แล้วอุตสาหกรรมก็เอาผลงานไปใช้ เพราะว่า

โจทย์มาจากอุตสาหกรรม professor บอกว่าเขาต้องตีพิมพ์ด้วย ตกลง

โจทย์เป็นโจทย์ innovation มาจากอุตสาหกรรม ท�าเสร็จอุตสาหกรรม 

เอาไปใช้ อาจารย์เอามาตีพิมพ์ แล้วเนื่องจากมหาวิทยาลัย Zhejiang 

เป็น Top 3 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉะนั้นอธิการบดีบอกว่าขอ  

impact factor 5 อาจารย์วิศวะจะรู้นะครับ impact factor ทางวิศวะ 5  

ท�างาน 1 ให้ ได้ 2

• Zhejiang University 
• PhD thesis research วิศวกรรมศาสตร์ โจทย์มาจากภาคอุตสาหกรรม
• ทุนวิจัยจากเจ้าของโจทย์ และจากรัฐบาล
• ผลงานส�าเร็จ ภาคธุรกิจเอาไปผลิตสินค้าขาย = Innovation 
• มหาฯ ก�าหนดให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ IF 5 ขึ้นไป = Research 
• งาน 1 ชิ้น ได้ผลงานทั้ง วิจัย & นวัตกรรม

 วิชาการข้ามแดน 

• แดนวิชาการ - แดนปฏิบัติ / ท�ามาหากิน / การผลิต 
• แดนสาขาวิชาการ ก. - แดนสาขาวิชาการ ข. (ความห่างเหินสูง?)
• แดน campus - แดน community / area 
• แดนปัจจุบัน - แดนอนาคต 
• แดนพัฒนาตนเอง - แดนรับใช้สังคม 
• ฯลฯ 

Integration & Collaboration
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ไม่ง่ายนะครับ ลงท้ายสาธารณรัฐประชาชนจีนรู ้วิธีท�างานวิจัยแนว

อุตสาหกรรม ได้ผล 2 ต่อ คือ (1) ได้ product หรือ process ใหม่  

ที่เป็น innovation (2) ได้ผลงาน basic research เอาไปตีพิมพ์  

ท่านเห็นไหมครับ ท�างาน basic จาก application ได้ มันเปลี่ยนวิธีคิด 

หมดเลยนะครับ basic research กับ applied research ไม่ได้แยกกัน  

อยู ่ด ้วยกันได้ แล้ว applied ไม่ใช่ applied ธรรมดา applied 

innovation คือปลายทางสุด ให้เห็นว่าเราต้องฝึกท�าอันนี้ให้เป็น จะท�า

อย่างนั้นได้ต้องสามารถท�า integration และ collaboration ระหว่าง

ศาสตร์และระหว่างหลาย ๆ ฝ่ายที่เรียกว่า “วิชาการข้ามแดน” ให้ได้ 

เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้

ศตวรรษที่ 20

• คิดตามแบบแผน
• มีความรู้ตามที่รับถ่ายทอด
• รู้วิชา สอบได้คะแนนดีตามหลักสูตร
• Informative learning

• มีความคิดของตนเอง
• มีความรู้ตามที่ตนปฏิบัติ 

และสะท้อนคิด
• มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
• Transformative learning 

ศตวรรษที่ 21

ในการเรียนของเรา เป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้นี้ ทางซ้ายมือ

มันเก่าไป มันต้อง shift ไปทางด้านขวามือให้มาก ๆ ซึ่งเรียนแบบรับ

การสอนจากอาจารย์จะไม่ได้ทางขวามือ ต้องเรียนโดยการปฏิบัติ แล้ว

ท�า reflection นี่คือการศึกษาสมัยใหม่ที่มาจาก neuroscience และ 

cognitive psychology หรือ learning science ซึ่งขณะนี้วงการศึกษา

ไทยก็ยัง shift ไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
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การเรียนรู้ทุกระดับของการศึกษา จะต้องขยับ คือว่าต้องเรียน

จากการปฏิบัติ แล้วก็การปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงเป็น เรียกว่า 

ดีที่สุด แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ อาจจะต้องเป็น virtual บ้าง แต่ว่าปฏิบัติ

เฉย ๆ ไม่พอนะครับ ต้องตามด้วย reflection อาจารย์ต้องตั้งค�าถาม

เชิง reflection เพื่อให้นักศึกษาได้คิด แล้วก็โยงไปสู่ทฤษฎีเก่า และ 

หลายครั้งอาจจะเกิดทฤษฎีเล็ก ๆ อันใหม่ เกิดข้ึนโดยนักศึกษาเอง  

ผมมีตัวอย่างโรงเรียน (ถ้าใครสนใจเอาไปดูได้นะครับ) เด็กชั้นประถม 

จะสามารถคิดอะไรใหม่ ๆ  ได้เยอะ ไปเห็น mind map ที่เด็ก ป.5 พอด ี

ผมก�าลังเขียนหนังสือเล ่มหน่ึง ก็เอาหนังสือไปให้ลอง practice  

ในชั้น ป.5 แล้วเอาผลกลับมาให้ดูหน่อย เห็นแล้วตกใจเลย ไม่น่าเชื่อ 

เด็ก ป.5 อายุ 11 ปี เขียน mind map ได้ซับซ้อนถึงขนาดนั้น 

อีกอย่างหน่ึงการเรียนที่ส�าคัญทางด้าน education คือ การ

เรียนแบบพร้อมที่จะ transfer ไปใช้ในบริบทอื่น คือถ้าเรียนตามทฤษฎี

นี่มัน fix แต่การเรียนโดยการปฏิบัติ แล้วตั้งค�าถามให้ reflect หากท�า

เป็น ผู้เรียนจะสามารถเอาไปใช้ในหลากหลายบริบทได้ อันนี้ส�าคัญมาก 

การเรียนรู้ที่แท้ จึง

• เรียนจากชีวิตจริง การท�างานจริง ดีที่สุด
• เป็นการเรียนจากการปฏิบัติ ไม่มีขอบเขตวิชา 
• ตามด้วย reflection / AAR เพื่อน�าข้อมูลจากการปฏิบัติ มาตรวจสอบกับ

ทฤษฎี / สาขาวิชา มองหลายมุม จากต่างทฤษฎี ต่างสาขาวิชา
• เพื่อให้การเรียนรู้ลึกและเชื่อมโยง 
• เตรียมพร้อม transfer ไปใช้ ในบริบทอื่น 
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เพราะฉะนั้น “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” ต้องสามารถที่จะ

ท�างานในลักษณะที่เรียกว่า ท�าน้อยได้มาก ท�างานในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่อง

การเรียนการสอนนะครับ เม่ือไร interact กับนักศึกษา แปลว่าได้  

4 อย่าง ก็คือ 1) ได้ผลิตบัณฑิต 2) ได้บริการวิชาการ 3) ได้วิจัย  

และ 4) ได้ท�านุบ�ารุงความดีงาม อยู่ในตัว นี่คือความท้าทายอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องท�าให้ได้ และผมคิดว่าท�าได้ครับ 

มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต
ปฏิบัติภารกิจหลักอย่างบูรณาการ ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่

• 4 = 1, 1 = 4
• นักศึกษา = Co-creator, Co-researcher, Coach  

(SCOT - https://www.gotoknow.org/posts/652793)
• อาจารย์ = 1 = 4 worker, นักวิชาการประยุกต์, นักนวัตกรรม 
• ผู้บริหาร = สร้าง New Platform ของการท�าหน้าที่ 1 = 4 
• Regulator = Result Manager, ใช้ UEI (University Engagement 

Index) เป็น driver 

หัวใจอยู่ที่การสร้างสรรค์เพื่ออนาคต
เป้าหมายหลักเปลี่ยน

• จาก สร้างผู้มีความรู้ เปล่ียนเป็น สร้างผู้มีทักษะ (และฉันทะ) เรียนรู้
• จาก เรียนโดยรับถ่ายทอด เปล่ียนเป็น เรียนโดยปฏิบัติและคิด 
• จาก สถานการณ์จ�าลอง เปล่ียนเป็น สถานการณ์จริง 
• จาก research เปล่ียนเป็น innovation (with R inside) 
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ตัวเป้าหมาย การท�าหน้าที่นี้ก็ต้องเปล่ียน เปลี่ยนตามที่เขียน 

นะครับ จากการสร้างผู ้มีความรู ้ เป็นสร้างผู ้ประยุกต์ใช้ความรู ้เป็น  

แปลว่ามี skill แล้วก็มี skill ในการเรียนรู้ต่อเนื่องไม่หยุด ซ่ึงต้องเปลี่ยน

วิธีเรียน จากการรับถ่ายทอด มาเป็นการเรียนโดยการปฏิบัติและคิด คือ 

reflect เปลี่ยนจากสถานการณ์จ�าลองมาเป็นสถานการณ์จริงให้มาก

ที่สุด ซึ่งบางทีก็ท�าไม่ได้ และจาก research คือแค่ได้ผลงานวิจัยเอา

ไปตีพิมพ์ กลายเป็น innovation 

บัณฑิตแห่งอนาคต
Beyond K to 4Cs 

• Critical Thinking
• Collaboration
• Communication
• Creativity

• สอนไม่ได้ ต้องฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง
• มหาฯ ต้องสร้าง Learning / Working  

Platform ให้ นศ. (และ อจ.) ซึมซับ 
• เกิดเป็น corporate culture 

SE Platform เป็น สินทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป้าหมายนี้

บัณฑิตแห่งอนาคต ต้องฝึกปฏิบัติเป็นหลัก โดยใช้ social 

engagement platform เป ็นตัวช ่วย แล ้วผมมองว ่า social 

engagement platform น้ัน เป็น assets เพื่อเป้าหมาย การท�าภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย 
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USE คือ University Social Engagement platform เป็น 

external engagement ช่วยกันเปลี่ยนตัวเป้าหมายสังคม เป้าหมาย 

20 ปีของรัฐบาล เป็นทุนเพื่อเอามาท�างาน นี่คือหัวใจส�าคัญที่สุด เป็น 

external engagement แต่ส�าหรับท่านผู้บริหารและอธิการบดีครับ 

internal engagement ก็ต้องไม่ลืม internal engagement เป็น

เรื่องส�าคัญด้วยนะครับ

USE Platform
 (พัฒนาโดยฝ่ายบริหาร ร่วมมือหลายมหาฯ) 

• National Strategy Engagement 
โปรแกรมงานวิชาการหนุน ปทท. 4.0

• Area-Based Development 
Engagement 

• Sectoral Development 
Engagement 

External Engagement

Assets

 เปล่ียนเป้าหมายสังคมเป็นทุน

งบประมาณ
ภาคีหุ้นส่วน

แผนงานระยะยาว

Transformation สู่ U 4.0 

• Engagement Culture
• Engagement Structure
• Transformation Management : National & Institution Level
• Th 4.0 as End, U 4.0 as Means
• Focused/Directed Scholarship : IIV – Innovation, Integration, 

Value Creation บนฐานสังคมไทย ร่วมมือสิบทิศ
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การที่มหาวิทยาลัยในอนาคต จะต้อง transform ต้องเปลี่ยน 

culture เปลี่ยน structure เปลี่ยนวิธีคิด ผลงาน วิธีท�างาน มาอยู่บน

ฐานของความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนักศึกษา ผู้เรียนต้องไม่ใช่ 

เป็นผู้มาดูดซับความรู้ แต่เป็นผู้มาเป็นส่วนหน่ึงของการ create ความรู้ 

ร่วมกับอีก 2 ฝ่าย ก็คือทางฝ่ายภาคการศึกษา และภาคท�ามาหากิน  

คือ real sector นี่คือหัวใจส�าคัญที่สุด

 

โมเดล ไตรภาคี ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้าง 

create

ภาคท�ามาหากิน

ภาคการศึกษา ผู้เรียน

Three parties
Two-way 
Relationship

นศ. เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์

• เรียนจาก “สหกิจศึกษา” ใน E Partner
• เรียนจาก service learning ในชุมชน / พื้นที่
• เรียนจากกิจกรรมอาสาสมัครที่มีความหมายย่ิงใหญ่ เช่น Bristol Green 

Capital Partnership 
• เรียนจากกิจกรรมอาสาสมัครจัดงานเทศกาล : cultural / historical 

events … ABE (Activity-Based Learning) / Service Learning 

ฝึกจิตใจ “เป็นอยู่เพื่อมหาชน”
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เม่ือนักศึกษาเรียนรู้จากการท�างานร่วมกันในพื้นที่สร้างสรรค์ 

และอาจารย์ facilitate โดยเป็นผู้ตั้งค�าถามให้ reflect เป็นการฝึก

จิตใจ ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์

คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวไว้ว่า for  

the benefit of mankind “ไม่ใช่เรียนเพียงแค่เพื่อให้ได้ความรู้ ความ

ฉลาดเท่านั้น แต่เพื่อท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น” มันจะเกิดจริงจากการปฏิบัติ

แล้ว reflect โดยอาจารย์ต้องตั้งค�าถามเป็น ก็จะได้ผลนั้น 

Learning Outcome ที่ส�าคัญที่สุด

•  แรงบันดาลใจ (inspiration) 
•  เกิดจากการกระตุ้นเป้าหมายสูงส่ง (purpose) 
•  Purpose ที่มีผลกระตุ้นการสร้างแรงบันดาลใจสูงสุด … 

Transcendental Purpose … การท�าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น …  
สร้างพลเมืองคุณภาพ

เพราะฉะนั้นในการเรียนแบบปฏิบัติ ตามด้วยการตั้งค�าถาม เพื่อ 

reflect นี้ ก็จะได้แรงบันดาลใจ เป็นตัวส�าคัญที่สุด ในความเชื่อของผม 

inspiration เหนืออื่นใดทั้งหมดในเร่ืองการศึกษา มากกว่า knowledge 

อย่างมากมาย เพราะ inspiration เป็นบ่อเกิดความขวนขวาย ส่วน 

knowledge ไปหาเอาได้ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือแรงบันดาลใจที่จะท�า

ประโยชน์ให้แก่ผู ้อื่นและแก่ส่วนรวม ที่เรียกว่า transcendental 

purpose จะเป็นตัวที่ท�าให้ลูกศิษย์ของเรา หรือรวมทั้งอาจารย์ของเรา 

บรรลุเป้าหมายในชีวิตท่ียิ่งใหญ่ได้ โดย transcendental purpose  

เป็นตวั drive มหีนงัสอืทางด้านจติวทิยาออกมามาก ว่าวธิทีีจ่ะ inspire เดก็  

ทดลองท�าวิจัยเลย ครูบอกซ�้า ๆ เรื่องประโยชน์ที่จะเกิดแต่ตัวเองนะ 
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บอกซ�้า ๆ  อยู่เรื่อย กับอีกกลุ่มหนึ่งบอกซ�้า ๆ  ว่า เรียนตรงนี้แล้วก็จะท�า

ประโยชน์ให้แก่โลก แก่สังคมได้ดี ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนได้ดี ปรากฏ

ว่ากลุ่มหลังนี้ GPA สูงกว่า มีผลงานวิจัยให้เห็นถึงว่า transcendental 

purpose นี้เป็นตัว drive มนุษย์ ยิ่งใหญ่กว่าการเห็นแก่ตัว ข้อสรุปอันนี้

เป็นวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานให้ความน่าเช่ือถือ เป็นแรงสนับสนุนสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ได้ทรงเขียนไว้ 

“จงถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตัวเป็น

กิจที่สอง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ...” 

สร้างนวัตกรรม / วิจัย

Translational / Implementation Research
• ร่วมกันคิดโจทย์นวัตกรรมจากหุ้นส่วน (ผลิต/บริการ/ฯลฯ) 
• มีรายได้จากการท�างานพัฒนานวัตกรรม ให้แก่ engagement partner  
• นศ. เรียนโดยสร้างความรู้ ในสภาพจริง = Research / Innovation 

Worker 
• อาจารย์มีผลงานวิจัยประยุกต์  

สร้างนวัตกรรม / วิจัย

 Translational / Implementation Research
• ร่วมกันคิดโจทย์นวัตกรรมจากหุ้นส่วน (ผลิต/บริการ/ฯลฯ) 
• มีรายได้จากการท�างานพัฒนานวัตกรรม ให้แก่ engagement partner  
• นศ. เรียนโดยสร้างความรู้ ในสภาพจริง = Research / Innovation 

Worker 
• อาจารย์มีผลงานวิจัยประยุกต์ 

   เกณฑ์ผลงานนวัตกรรมของ Zhejiang University 
    ผลงานออกสู่ตลาด ตีพิมพ์ impact factor 5 ขึ้นไป 
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การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยสามารถท�าในชีวิตจริงได้ 

มหาวิทยาลัย (Zhejiang) เขาได้ท�าให้การสร้างนวัตกรรมกับการสร้าง

ความรู้ ตีพิมพ์ กับการสร้างบัณฑิตปริญญาเอก อยู่ด้วยกัน 

เป็นเรื่องของประเทศไทย เราให้เห็นว่าระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ เราจะต้องเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา คือเปลี่ยนไปสู่การที่มี 

direction มี purpose เป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน 

ขับเคลื่อนการวิจัยยุคใหม่ด้วย

New Criteria of R Impact 
• Impact to peers
• Impact to students
• Impact to society 

UK NCCPE

ทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

1 การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก
Supply Side (ตอบโจทย์ผู้วิจัย)

การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก Demand Side 
(ตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์เอกชน)

2

3

4

5

หัวข้อวิจัยเป็นช้ิน ๆ
(Fragmented Rosearch Projects)

(เบี้ยหัวแตก)

วาระการวิจัยเร่ืองใหญ่ ๆ ที่ชัดเจน
(Integrated Research Agendas)

(บูรณาการในองค์รวม)

Something in Everything
(แตะทุกเร่ือง แต่ไม่เก่งสักเร่ือง)

Everything in Something
(เก่งบางเร่ืองที่ส�าคัญ แต่เก่งสุด ๆ)

เน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
(State of the Art Technology)

เน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(Appropriate Teachnology)

ต่างคนต่างคิด
(เกิดความซ�้าซ้อนและเกิดพลัง)

สร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรม
และการวิจัยอย่างเป็นระบบ

(ประชารัฐ/เครือข่ายระหว่างประเทศ)

ที่มา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
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ไปดูงานที่ประเทศอังกฤษ เขาสร้าง criteria เลยว่า research 

impact ไม่ได้มีแค่ impact factor อย่างที่มักจะยึดกัน เขาบอกว่ามี 

3 Impact 1) Impact to peers น่ีคือ Impact Factor 2) Impact 

to students และ 3) Impact to society คือต่อสังคม อันนี่เป็น 

วิธีคิดที่จะท�าให้คิดใหญ่

ร่วมพัฒนาบ้านเมือง (บริการวิชาการ) 

นวัตกรรม

พัฒนา

ดีงาม

พลเมือง
คุณภาพสูง

• engagement เชิงระบบ
• ทั้งภาครัฐ ภาคประกอบการ  

ประชาสังคม พื้นที่
• ท�างานระยะยาว (program-based) 
• ระดมสรรพก�าลัง พลเมืองคุณภาพสูง

มหาวิทยาลัย 4.0
เปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท�าภารกิจหลัก

มีระบบจัดการ creative & proactive engagement กับ 
Thailand 4.0
• วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 น�ามาคิดโปรแกรมหนุน 

น�าไปหารือหน่วยงานรับผิดชอบ  
• จัดต้ังทีมจัดการ (Thailand 4.0 Engagement Team)
• จัดต้ังส�านักงานรับผิดชอบ (Engagement Office – EO / SEU)
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มหาวิทยาลัยต้องร่วมพัฒนาบ้านเมืองโดยการท�างาน 4 ด้านนี้  

โดยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�าภารกิจหลัก มีระบบจัดการ

แบบใหม่ มีส�านักงานที่จะรับผิดชอบ เป็น engagement office มี 

บางมหาวิทยาลัยตั้งแล้ว ผมเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ตั้งแล้ว มี engagement office และมีรองอธิการบดีท่านหนึ่งดูแล  

หลายมหาวิทยาลัย ยังเป็นส�านักส่งเสริมหรือการศึกษาต่อเนื่องอะไร

แบบนี้ อันนี้เป็น concept ของเม่ือร้อยปีมาแล้ว เริ่มจากทางด้าน

การเกษตรที่อเมริกา ตอนนี้คงต้องเปลี่ยน 

ออกจาก ระบบที่ตกยุค อยู่ในศตวรรษที่ 19 - 20

• ระบบหลักสูตร : การพัฒนา, อนุมัติ, จัดการ, reward system
• ระบบการจัดการเรียนการสอน : ที่เน้นถ่ายทอด เน้นเฉพาะความรู้

ทฤษฎี, มอง นศ. เป็น “ผู้เสพ”, reward system  
• ระบบจัดการงานวิจัย : เน้นงานของปัจเจก, เน้น project, reward 

system 
• ระบบการจัดองค์กร : เน้นจัดตามศาสตร์ (disciplinary), ไม่เน้นจัด

ตามการสร้างสรรค์/ประยุกต์ (inter- / trans-disciplinary) 

ต้องออกจากระบบที่ตกยุค ซึ่งอยู่ใน 2-3 ศตวรรษที่แล้วคือเป็น 

linear & fragmented function หรือ isolated function เปลี่ยนเป็น 

ท�างาน integrated function 
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สุดท้ายครับ มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าต้องท�า

อย่างไร ผมเพียงเอา idea มา share กัน จะด�ารงอยู่ได้ ต้องมีประโยชน์

คุ้มค่า ถ้ามหาวิทยาลัยไม่เปลี่ยนแปลง และให้ประโยชน์ไม่คุ้ม หลายแห่ง

ก็คงต้องปิด นั่นหมายความว่า management platform ต้องเปลี่ยน 

เพ่ือที่จะให้สนองความคาดหวังใหม่ของผู้เรียนและของสังคมนี้ได้ หัวใจ 

ส�าคัญที่สุดคือ ต้องออกไปนอก comfort zone และท�างานร่วมกับ 

หุ้นส่วนครับ ขอบพระคุณมากครับ

สรุป มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

• ด�ารงอยู่เพราะมีคุณประโยชน์ มีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างการยอมรับ
• มีการบริหารมหาวิทยาลัย Management Platform เพื่อการบรรลุ 

ผลงานตามความคาดหวังใหม่ 
     -  ของผู้เรียน
     -  ของสังคม 
• ใช้กระบวนทัศน์มองออกนอกร้ัวมหาวิทยาลัย นอกกรอบวิชาการ  

สู่โลกแห่งชีวิตจริง สู่อนาคต (ที่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร) 
• กระบวนทัศน์การสร้างผลงานที่เป็นเลิศร่วมกับหุ้นส่วน
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ภาคผนวก

ความเป็นมาในการจัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องในวันพระราชทานนาม 

“มหาวิทยาลัยมหิดล”

“มหิดล” เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช 

วิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ 

อย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้รับ 

การยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ 

พระบิดาแห่งการสาธารณสขุไทย พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัยท่ีได้ตรา 

พระราชบัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512  

ซึง่นบัว่าเป็นวนัเริม่ต้นของการใช้ชือ่มหาวทิยาลยัมหดิล ยงัความปีตยินิดี 

เป็นอย่างยิง่แก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าทีท่กุระดบั ตลอดจน 

ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล และนับจาก 

วาระนั้นจนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้เวียนมาบรรจบครบเป็นปีที่  

50 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดแสดง

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช เป็น 

ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงความส�าคัญ 

ของวันคล้ายวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ในโอกาสครบ  
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50 ปี และเพือ่เป็นการให้ความรูแ้ก่บคุลากร ศิษย์เก่า และนกัศกึษาปัจจบุนั 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ทราบบทบาทของ 

มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อสังคมและได้ร ่วมร�าลึกถึงศาสตราจารย์  

นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหิดล ได้มีด�าริให้มีการจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ เน่ืองในวันพระราชทาน

นาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ติดต่อกันมาทุกปี โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

จากสาขาต่าง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อต่อไปน้ี

พ.ศ. 2542  ปาฐกถาเกียรติยศเนื่องในงานคล้ายวันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

 โดย สมเ ด็จพระเจ ้ าพี่นางเธอ เจ ้ าฟ ้ากัลยาณิ วัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2543  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 1 

 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

พ.ศ. 2544  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 1 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเวศ วะสี

พ.ศ. 2545  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 2 

 เรื่อง “สุขภาพสังคม” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเวศ วะสี 

 แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 



ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช คร้ังที่ 10
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พ.ศ. 2546  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 2 

 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้สังคม” 

 โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2547  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 3

 เรือ่ง “เศรษฐกจิการเงนิโลกกบัการปรบัตวัของอุดมศกึษาไทย” 

 โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 

 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

พ.ศ. 2548 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 3

 เรื่อง “โครงการพัฒนาดอยตุง” 

 โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

 เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2549 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 4

 เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองกับสภาพสังคมไทย”

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

 ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา
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พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 4

 เรื่อง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต”

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2551  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 5

 เรื่อง “ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ”

 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 5

 เรื่อง “ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย”

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 6

 เรื่อง “Current Global Health Issues”

 โดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์ ดร.ไกรสทิธิ ์ตันติศรินิทร์

 ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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พ.ศ. 2554  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 6

 เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการปฏิวัติการ

ศึกษาและพัฒนาชนบท”

 โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ

 นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

พ.ศ. 2555  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 7

 เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กร สู่ความยั่งยืน”

 โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556  ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 7

 เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (AEC)”

 โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557  ปาฐกถาเกยีรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 8

 เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน”

 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
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พ.ศ. 2558 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 8

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต”

 โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

  ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 และรองเลขาธิการส�านักพระราชวัง

 รองประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา และประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2559 ปาฐกถาเกยีรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 9

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21”

 โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

 กรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรม กรุงเบอร์ลิน และ

 ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ส�านักเลขาธิการใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ

  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2560 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 9

 เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข 4.0”

 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  

สกลสัตยาทร

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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พ.ศ. 2561 ปาฐกถาเกยีรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 10

 เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

 อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2562 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  

ครั้งที่ 10

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 

 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช หรืออาจารย์หมอ 

กษาน เป็นบุตรคนที่ 4 ของพลต�ารวจโท พระยาอธิกรณประกาศ (หลุย 

จาติกวนิช) และคุณหญิงอธิกรณประกาศ (องุ่น จาติกวนิช) เกิดเมื่อวันที่ 

2 กันยายน พ.ศ. 2455 ณ บ้านเลขที่ 2 ถนนสาธรใต้ ต�าบลทุ่งมหาเมฆ 

อ�าเภอยานนาวา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ดังนี้ 
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1. พี่ชาย (ถึงแก่กรรมแต่เด็ก) 

2. พี่ชาย (ถึงแก่กรรมแต่เด็ก) 

3. พันต�ารวจโท กษม จาติกวนิช (ถึงแก่กรรม) 

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

5. นายเกษม จาติกวนิช 

6. นายเกษตร จาติกวนิช 

7. นางโกศล จาติกวนิช 

8. นายไกรศรี จาติกวนิช 

9. นางโกสุม ศรุตานนท์ 

10.นางโกศัลย์ ล�่าซ�า

สมรสกับนางสาวสุมาลี ยุกตะเสวี ธิดาหลวงยุกตเสวีวิวัฒน์  

(สิระ ยุกตะเสวี) และคุณหญิงยุกตเสวีวิวัฒน์ (ถนอมศรี ยุกตะเสวี)  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ภายหลังได้รับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายใน ปัจจุบันเป็น

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มีธิดาคนเดียวคือ ดร.กษมา จาติกวนิช  

ต่อมาได้รับพระราชทานสมรสกับหม่อมราชวงศ์ชาญวุฒิ วรวรรณ โอรส

หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และหม่อมจิตรา วรวรรณ ณ อยุธยา 

ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เป็น 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
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ประวัติหน้าที่รับราชการและงานบริหาร พ.ศ. 2481 -  2522 

พ.ศ. 2481  เริ่มรับราชการ เป็นอาจารย์ผู้ช่วย กรมมหาวิทยาลัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ท�างานประจ�าแผนกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2482  เริ่มสอนวิชาศัลยกรรมทั่วไป แก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 23

 ได้รับต�าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย แผนกศัลยศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ท�าหน้าที ่

เช่นเดียวกับหัวหน้าแพทย์ประจ�าบ้าน  

โดยอยู่ในความควบคุมอย่างใกล้ชิดของศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ประจักษณ์ ทองประเสริฐ  

หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์ในขณะนั้น 

พ.ศ. 2486  ได้รับต�าแหน่งอาจารย์โท เริ่มการสอนวิชาศัลยศาสตร์ 

ระบบช่องท้อง 

พ.ศ. 2491  ได้รับต�าแหน่งอาจารย์เอก 

พ.ศ. 2495  ก่อตั้งสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ 

ที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลปอด นนทบุรี  

จากระยะเริ่มแรกจนเป็นหน่วยที่ท�าการรักษาผู้ป่วย 

โรคหัวใจที่ได้ผลดีที่สุดและท�ามากที่สุด 

ในประเทศไทยและภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้  

ได้รับ เอฟ.เอ.ซี.เอส. เป็นคนแรกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2497  เป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดหัวใจรายแรก ในโรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2501  ได้รับต�าแหน่งศาสตราจารย์วิชาศัลยศาสตร์ 

 ได้รับต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช
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พ.ศ. 2503  เริ่มการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดโดยการใช้เครื่องปอดหัวใจ

เทียมเป็นรายแรกในโรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2507  ได้รับต�าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2511  ก่อตั้งสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2512  ริเริ่มก่อตั้งศูนย์โรคหัวใจในโรงพยาบาลศิริราช 

พ.ศ. 2514 ได้รับต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2522  เกษียณอายุ

งานบริหาร

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บุกเบิก

งานใหม่หลายประการ ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์ส�าหรับชาวชนบท ริเริ่ม

ใน พ.ศ. 2518 

2. สนบัสนนุให้มพียาบาลเวรปฏบิตัติามแผนพฒันาสาธารณสขุ  

ฉบับที่ 4 เพื่อทดแทนแพทย์ที่ขาดแคลนตามอ�าเภอและ

ต�าบล 

3. ได้ขยายวิทยาเขตแห่งใหม่ที่ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

ในเน้ือที่ประมาณ 1,200 ไร่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2523 ท�าให้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 2 เท่า 

4. โครงการวิจัยและพัฒนาอนามัยชาวเขา 

5. รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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เป็นประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ  

เช่น 

1. ประธานกรรมการจดัตัง้คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

2. จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน พ.ศ.

2515 

3. ประธานกรรมการท่ีปรึกษาประชากรและสังคม ฝ่าย

มหาวิทยาลัย 

4. กรรมการผู้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มิใช่แพทย์ 

5. กรรมการพัฒนาและคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

6. กรรมการสอบวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกของกรรมการ

ประกอบโรคศิลป 

7. กรรมการที่ปรึกษาค่ายอาสาพัฒนาและกรรมการที่ปรึกษา

ชุมนุมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 

8. กรรมการพิจารณาหลักการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ 

9. ประธานการก่อสร้างตึก 72 ปี ของโรงพยาบาลศิริราช 

10. รองประธานการก่อสร้างตึก 84 ปี ของโรงพยาบาลศิริราช 

11. กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหิดล 

12. กรรมการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ 

13. กรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14. กรรมการแพทย์ระดับบริหาร 

15. ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและบริหารการสาธารณสุข

16. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดหารายได้เพื่อการรณรงค์และ

สมทบทุนป้องกันโรคหัวใจ 
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17. อ.ก.พ.ทบวงมหาวิทยาลัย 

18. กรรมการอ�านวยการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย 

19. ที่ปรึกษาแพทย์ในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท 

20. รองประธาน Asian Pacific Congress of Cardiology 

21. Fellow American College of Surgeons 

22. Fellow of Society of University Surgeons 

23. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 

นายแพทย์กษาน เริ่มการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

คอนแวนต์ ชั้นประถม ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ และ พ.ศ. 2466 อาย ุ

ได ้ 11 ปี ได ้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับ 

คุณกษม พี่ชาย โดยเข้าศึกษาในระดับมัธยมต้นที่โรงเรียน Colchester 

เป็นนักกีฬาเทนนิสและรักบี้ของโรงเรียน และมีประวัติการเรียนใน

ข้ันดีจนจบการศึกษา จากน้ันได้เข้าศึกษาต่อด้านวิชาแพทย์ที่ Guy’s 

Hospital มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้รับปริญญา M.R.C.S (Member of 

Royal College of Surgeons) และ L.R.C.P. (Licentiate of Royal 

College of Physicians) ใน พ.ศ. 2480 และ D.M.T. (Diploma of 

Tropical Medicine) จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ใน พ.ศ. 2481 เม่ือ

กลับมาประเทศไทย ได้ตัดสินใจเข้าท�างานที่แผนกศัลยศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซ่ึงเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งเดียวของ

ประเทศไทยในขณะน้ัน ณ สถานที่แห่งนี้ชีวิตการท�างานของนายแพทย์

กษาน เริ่มจากการเป็นแพทย์ประจ�าบ้านศัลยศาสตร์ ต่อมา เป็นหัวหน้า

แพทย์ประจ�าบ้าน พร้อมกันนั้นท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการนอกเวลา
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ราชการของโรงพยาบาลศิริราชด้วย และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

ในต�าแหน่งอาจารย์ ใน พ.ศ. 2484 

ชีวิตการเป็นแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ นอกจากมีหน้าที่รักษา

คนไข้แล้ว ยังต้องเป็น “ครู” สอนนักเรียนแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน 

ด้วย เช่นเดียวกับศัลยแพทย์ท่านอื่นในประเทศและต่างประเทศใน

สมัยนั้น หลังจากที่ท�างานทางศัลยศาสตร์ท่ัวไป (general surgery) 

มาได้ระยะหนึ่ง บางท่านจะเบนเข็มไปท�างานในแขนงอ่ืน อาจารย์ 

กษาน นั้นหลังจากที่ได้รับทุน MSA (Mutual Security Agency)  

ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปดูงานและฝึกงานทางศัลยศาสตร์ ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่าง พ.ศ. 2494 - 2495 ได้น�าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้ มาก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์แก่ประเทศชาติ

อย่างใหญ่หลวง เพราะนอกจากบุกเบิก ก่อตั้ง และท�าหน้าที่เป็นหัวหน้า

หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ในภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว ยังได้ไปช่วยท�าหน้าที่เป็นหัวหน้า

ผ่าตัดทรวงอก และท่ีปรึกษาอาวุโสให้กับโรงพยาบาลโรคทรวงอก ของ

กระทรวงสาธารณสุข และใน พ.ศ. 2479 เป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดหัวใจ 

รายแรกในโรงพยาบาลศิริราช

นอกเหนือจากความสามารถด้านวิชาการ ด้วยบุคลิกภาพของ

การเป็นผู้น�า ความมีน�้าใจงาม และมนุษยสัมพันธ์อันดีเลิศ อาจารย์

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูงในชีวิตการเป็น “ครูแพทย์” และ 

“ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก” 
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 ได้รับต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลศิริราช ศาสตราจารย์กษานเป็นผู้น�าการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด  

(open heart surgery) ด้วยการเย็บปิดรูร่ัวในหัวใจ โดยวิธีการลด

อุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (hypothermia technique) ส�าเร็จครั้งแรก ใน 

พ.ศ. 2502 และเริ่มผ่าตัด โดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม (heart- 

lung machine) เย็บปิดรูรั่วในหัวใจในเด็กผู้ป่วยหญิง อายุ 14 ปี เมื่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 โดยศาสตราจารย์กษานเป็นศัลยแพทย์

ผู้ท�าการผ่าตัด และมี Professor Ben Eiseman ศัลยแพทย์ผู้มีชื่อเสียง

จากสหรัฐอเมริกามาช่วยในการผ่าตัดคร้ังน้ีด้วย จากการเป็นผู้บุกเบิก

การผ่าตัดหัวใจเป็นคร้ังแรกที่โรงพยาบาลศิริราช ท�าให้มีความก้าวหน้า

ทางวิชาการ และเทคนิคการผ่าตัด ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้เป็น

จ�านวนมาก ศาสตราจารย์กษานได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา เม่ือ พ.ศ. 2516 เป็นการตอบแทนความดีความชอบสูงสุด

แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ 

ต่อมาใน พ.ศ. 2507 ได้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย  

และก ้าวขึ้นสู ่ ต� าแหน ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต ่อจาก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ในวันที่ 9 ธันวาคม  

พ.ศ. 2514 และ ได้รับเลือกให้บริหารงานติดต่อกัน 4 วาระ วาระละ 2 ป ี

จนถึงปี พ.ศ. 2522 

เมื่อก้าวไปเป็นอธิการบดี อาจารย์กษานได้ทุ่มเทสติปัญญาและ

เวลาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มที่ บุคลิกโดดเด่นของอาจารย ์

กษาน คือมีความเป็นกันเอง นอกจากความสามารถ และความขยัน
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ขันแข็ง ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้อาจารย์กษานประสบความส�าเร็จในการ

ท�างานทุกด้านและในทุกแห่ง น่าจะเป็นอัธยาศัยส่วนตัวที่ท�าให้สามารถ 

“ครองใจ” ผู้ร่วมงาน 

กว่าครึ่งชีวิตของอาจารย์หมอกษาน ท่ีได้ปฏิบัติงานให้แก่

มหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเน่ือง ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจ แม้ว่าจะ

ท�างานด้านบริหาร ก็ยังผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือคนไข้ อาจารย์หมอกษาน 

เป็นท้ังครูที่ศิษย์รัก นายที่ลูกน้องเคารพ และหมอที่คนไข้เชื่อมั่นเคารพ

รัก และศรัทธา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล ได้กล่าวถึงอาจารย์

หมอกษานว่า “อาจารย์กษาน เป็น Gentleman เป็นคนที่ Nice และ  

เป็นนกักีฬาด้วย เคยเป็นนกัเทนนสิฝีมือด ีท่าทาง พดูจาหน่วยก้านเป็น 

สุภาพบุรุษคนเรามองดูก็รู้” นอกจากความเป็นสุภาพบุรุษเป็นที่รักของ

ผู้รู้จัก อาจารย์หมอกษานยังมีความเป็นผู้น�าและเป็นนักบริหารชั้นเลิศ  

ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี ยังระลึกถึงค�าพูดของ 

อาจารย์หมอกษาน ทีเ่คยสอนไว้เสมอว่า “ถ้าเราเลี้ยงม้า แล้วจูงม้า ไปที่ 

ล�าธาร บังคับให้ม้ามันกินน�้า ถ้าม้ามันอิ่มและไม่กินน�้า บังคับอย่างไร

มันก็จะไม่ยอมกิน ต้องให้มันหิวน�้าก่อน เหมือนกับคนเรา ถ้าเราจะ

เป็นครูเขา เป็นหัวหน้างาน เป็นนักธุรกิจ เราต้องหาทาง ว่าท�าอย่างไร  

นกัเรียนจะหวิวชิา ท�าอย่างไรลกูน้องจงึจะหวิการท�างาน หรือท�าอย่างไร 

ผู้ที่เราติดต่อนั้นจะหิวธุรกิจของเรา” 

อาจารย์หมอกษานถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ในวันจันทร์ที่ 10 

มิถุนายน พ.ศ. 2539 สิริอายุ 84 ปี 9 เดือน 8 วัน 
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อธิการบดีคนที่ 2 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล บริหารงานในช่วงปี พ.ศ. 2514-2522 ด้วย 

วิสัยทัศน์และความเป็นผู ้น�าในการบริหารงานของท่านอาจารย์ได ้

บรหิารงานให้มหาวทิยาลยัมหิดล สามารถพฒันาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยั 

ชั้นน�า และเปิดบทบาทมหาวิทยาลัยสู่สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้โอกาส แก่ผู ้ด้อยโอกาสในชนบทได้ศึกษาวิชาการด้านการแพทย์ 

เพื่อกลับไปพัฒนาชนบท ตลอดระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่ง  

ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์

คุณูปการแก่มหาวิทยาลัยที่ส�าคัญหลายประการ ผลงานที่โดดเด่น คือ

ขยายสาขาวิชาการต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดต้ัง

หน่วยงาน ใหม่ ๆ คือ 

• ยกฐานะโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

• จัดตั้งโครงการศูนย์สัตว์ทดลอง ต่อมาพัฒนาเป็นส�านักสัตว์

ทดลองแห่งชาติ (ปัจจุบันเป็น ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 

• จัดตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม ต่อมาพัฒนา

เป็น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

• จัดตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

• จัดตั้งศูนย์วิจัยโภชนาการในโรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมา

พัฒนาเป็นสถาบันวิจัยโภชนาการ (ปัจจุบันเป็น สถาบัน

โภชนาการ) 
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พัฒนาการบริหารงานส�านักงานอธิการบดี 

จากเดิมซึ่งมีเพียง 3 กอง คือ กองกลาง (ปัจจุบันเป็น กอง

บริหารงานทั่วไป) กองคลัง และกองบริการการศึกษา (ปัจจุบันเป็นกอง

บริหารการศึกษา) ซึ่งไม่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของสังคม มหาวิทยาลัยได้จึงได้พิจารณาปรับปรุงการบริหารส�านักงาน 

อธกิารบดใีห้ทนัสมยั ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2519 โดยได้ขยายหน่วยงาน 

เพิ่มเติมคือ กองการเจ้าหน้าที่ (ปัจจุบันเป็นกองทรัพยากรบุคคล) กอง

กิจการนักศึกษา กองแผนงาน และกองห้องสมุด ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะ

เป็นส�านักหอสมุด (ปัจจุบันเป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย

มหิดล) 

เปิดบทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เล ่าว ่า “ในช่วงที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์

กษาน ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี นั้น นับได้ว่ากิจการทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไปสู่เวทีนานาชาติ อย่างแท้จริง” กล่าวคือ 

ท่านได้ชักน�าให้รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ส่งนักศึกษามาเรียนใน

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไป

เยี่ยมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในหลายประเทศ และเป็นประธานการอบรม

จัดประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลก นับเป็นการบุกเบิกงานวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล สู ่เวทีวิชาการนานาชาติอันเป็นการขยาย
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เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กว้างไกล สร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อย

โอกาสในชนบท ได้เข้ามาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และสามารถกลับไป 

พัฒนาชนบท ใน พ.ศ. 2518 ซ่ึงแนวความคิดนี้ได้แพร่หลายไปยัง 

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อมาอีกหลายแห่ง 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดท�าธง “วันมหิดล” เพื่อน�ารายได้มา

ช่วยผู้ป่วยอนาถาของโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์

โรงพยาบาลของผู้ยากไร้และมหาวิทยาลัยของชุมชน 

วางรากฐานวงการแพทย์ไทยด้านโรคหัวใจ 

จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคม

แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และเปิดประตูวิชาการโรคหัวใจของ

ไทยสู่นานาประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซาบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์ 

ได ้อุทิศทั้งก�าลังกายและก�าลังใจ ในการวางรากฐานและพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเปิดบทบาทของมหาวิทยาลัยสู่นานาชาติ

จนรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน 

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช 

ครั้งที่ 10 ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตและ

ร่วมร�าลึกถึงท่านอาจารย์ คุณงามความดีของท่านอาจารย์จะอยู่ในใจ

พวกเราชาวมหิดลตลอดไป 

(คัดย่อประวัติจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช,  

14 กันยายน พ.ศ. 2539)
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