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    เพือ่รองรบัพลวตัโลกในยคุ Disruption 
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DISRUPTIONS 

Disruptive Innovation 









อดุมศกึษาไทยไมต่อบโจทยป์ระเทศ /โลก 

ทกัษะ สมรรถนะ ทศันคต ิ
 ไมต่อบสนองความตอ้งการ 

      ของตลาดแรงงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

ไมส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบันานาชาต ิ 

ในยคุ Disruptive Technologies 

ความตกต า่ใน World University Ranking 

วกิฤตอดุมศกึษาไทย 

คณุภาพไมด่ ี





Higher Education : 46 / 63 



World Competitiveness Ranking 
(Productivity lead to competitive economy) 

Thailand ranks 40 / 141 countries 

WEF 2019  



  แนวโนม้ใหญข่องโลกในศตวรรษที ่21 

การปรบัตวัสู ่Data-Driven Economy และ 
เป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรูยุ้คโลกาภิวฒัน ์ 
(Globalizing Knowledge-Based Economy) 

การปรบันโยบายและเสน้ทางการผลิตไปสู่ 
ภาคสว่นที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรพัยากร                                     
(Value-Added Segment)  

การขบัเคลื่อนท่ีมุ่งเนน้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ 
การบรกิารที่อาศยัองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม                                                       
(Knowledge-Intensive and Innovation-Driven   

  Products and Services) 



DIGITALIZATION 

  แนวโนม้ใหญข่องโลกในศตวรรษที ่21 

DIGITAL REVOLUTION 



Robot 

AI 



Ping An Good Doctor (AI) 
Self-directed Healthcare Platform 

1,000 units connected with 3,000 hospitals 
and 15,000 pharmacies; launched in Aug 2018 





     6 เทคโนโลยสีง่เสรมิการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบมาเฉพาะในการชว่ยเหลอืใหข้อ้มลูและ
ค าปรกึษากบันักศกึษารายบคุคล ณ เวลาทีต่อ้งการ เป็นแนวโนม้ใหญข่องการศกึษาในอนาคต 
เทคโนโลยเีปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนออกแบบการเรยีนรูข้องตนเองเพือ่ตอบโจทยง์านแหง่อนาคต 
     มหาวทิยาลัยจงึจ าเป็นตอ้งปรับตัวอยา่งรวดเร็วกวา่ทีเ่คยเป็นมาเพือ่เป็นสถาบันทีช่ว่ยสรา้ง
อนาคตและโอกาสส าหรับคนรุน่ใหม ่พรอ้มกบัเป็นแหลง่เรยีนรูส้ าหรับการปรับเปลีย่นทักษะ
ส าหรับคนท างานทกุชว่งวัยเพือ่ใหเ้ขา้สูย่คุเศรษฐกจิอตัโนมัตไิดอ้ยา่งยดืหยุน่และมั่นคง  



ภาคราชการ ธุรกจิ 
อตุสาหกรรม  
ทีม่วีฒุปิรญิญา 

ภาคการผลติและบรกิาร
ทีไ่มม่ ี

วฒุวิชิาการ วชิาชพี  
แตต่อ้งการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะ 

ประชาชน เกษตรกร 
แรงงานทีไ่มม่วีฒุ ิ

แรกเกดิ ม.3  
หรอื 

เทยีบเทา่ 

ม.6  
หรอื 

เทยีบเทา่ 

ระดบั 
อดุมศกึษา 3,000 - 

5,000 

850 

800 

600 

300 

หนว่ย: 1,000 คน 

ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 

31,000 - 
32,000 

คนวยัท างาน 

Flow Stock 

ขอ้เสนอการพัฒนาอดุมศกึษาชาต ิ



จ  านวนมาก ฝีมือเฉพาะดา้น รายไดสู้ง

ความตอ้งการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เก่งมาก เช่ียวชา ท างานกบัธุรกิจ

ช่างฝีมือ มืออาชีพ
นายช่าง วิศวกร

ผูเ้ช่ียวชา 

นกัวิจยั   

นกัวิทยาศาสตร์

บ ัชี   ก หมาย 

บริหารจดัการ

เกษตร แปรรูป อาหาร ภตัตาคาร บริการ การคา้ปลีก-คา้ส่ง การทอ่งเที่ยว ที่พกั

ตอ้งการความรู-้การฝึกอบรม-ท างานจริง-เขา้ อิคอมเมอรส์ ออกแบบ ใชเ้ทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่า

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน : ปฐมวยั

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน : ประถมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน : มัธยมศึกษาตอนตน้

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ปวช  
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส  

เทคโนโลยบีณัฑิต  ท บ  

ปริ  าตรี

ปริ  าโท

ปริ  าเอก
30% 

ตอ้ง

เก่ง

มาก 

คนท างานแลว้การฝึกอบรม

เพ่ิมเติมความรูใ้ชง้านทนัที
ปรบัหลกัสูตร เพ่ิมระยะสั้น ท างานทนัที

วางระยะยาว รูต้รง ท างานไดจ้ริง ตรงความตอ้งการอนาคต

น าเขา้ผูเ้ช่ียวชา  

เป็นครู เป็นพ่ีเล้ียง

1 2 3

70% ตอ้งการความรู-้ความสามารถ

ไม่ตอ้งการปริ  า



ประมาณการ ปี 2563 

ทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย ข้อเสนอการพฒันาอุดมศึกษาชาต ิ

14,793 13,413 14,619 5,611 35,860 13,662 6,946 4,711 4,958 103,321 

2,710 

1,781 

5,015 

15,778 

6,346 

4,691 

7,314 

8,423 

550 

1,872 

1,020 

2,127 

1,462 

3,822 

7,142 

20,013 

4,571 

7,271 

3,688 

4,145 

Degree 

Non-
Degree 

Demand D 

S Supply 

เชือ้เพลงิ 
ชวีภาพ 

การบนิและ 
โลจสิตกิส ์

ดจิทิลั แพทย ์ หุน่ยนต ์ยานยนต ์ อเิล็ก 
ทรอนกิส ์

แปรรปู 
อาหาร 

ทอ่งเทีย่ว เกษตร 



ปจัจบุนั กระจายเป็นหลายหมืน่ เป็นแสนๆบรษิทั 



2019 
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 การเปลีย่นแปลงของการเรยีนรูย้คุศตวรรษที ่21  



 การเปลีย่นแปลงของการเรยีนรูย้คุศตวรรษที ่21  

การปฏิบติั 

กระบวนการเรียนรู้ 





• เป้าหมายสดุทา้ยของการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษา อาจ
ไมใ่ชป่รญิญาอกีตอ่ไป แตเ่ป็นการจัดการศกึษาเพือ่สรา้งให ้
คนมอีาชพี มรีายได ้และมงีานท า โดยมุง่เนน้การสรา้งหลกัสตูร
ทีเ่ป็น Non-degree / Training เพิม่ขึน้ เนน้สมรรถนะและ
ทกัษะดา้นตา่งๆ มากกวา่วชิาการ โดยเรยีนรูจ้ากการท างาน
การปฏบิตัจิรงิในสถานประกอบการ/ภาคอตุสาหกรรม  

• Personalized Higher Education 

• Innovation and Value creation 

• สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ของคนทกุชว่งวยั 

• การศกึษาเป็นหวัใจของการพฒันาคนใหม้คีณุภาพ เพิม่ 
ความสามารถการแขง่ขนัเพราะคนเป็นศนูยก์ลางของทกุอยา่ง 

การปรบัตวัของอดุมศกึษาไทย 



อาวธุทีใ่ชเ้อาชนะคูแ่ขง่ไดค้อื คณุภาพ 

ความรู ้& 
นวตักรรม 

ทศันคต&ิคณุคา่ ทกัษะ&สมรรถนะ 

คณุภาพ 

สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

การศกึษา วจิยั 

 การฝึกอบรม  การเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ 

(คณุธรรม จรยิธรรม) 



Top 10 skills in 2020, World Economic Forum 



ทศิทางของมหาวทิยาลยัในศตวรรษที2่1 
 

• โลกอนาคตก าลงัเขา้สูย่คุเศรษฐกจิอตัโนมัต ิ
(Automation Economy) เทคโนโลยรีะบบอตัโนมัตคิอื
ผลพวงจากการพัฒนาเทคโนโลยแีละความกา้วหนา้ของ 
Big Data, Cloud Computing, Machine Learning  

• ในยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 มนุษยจ์ะตอ้งท างานคูข่นาน
ไปกบัหุน่ยนต ์หรอืทีเ่รยีกวา่ Cobot (Collaborative 
Robots) 

• ความเปลีย่นแปลงดงักลา่วท าใหก้ารศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาจ าเป็นตอ้งเปลีย่นตวัเองตามไปดว้ย ตอ้ง
ปรับวธิคีดิและวธิที างานเพือ่ตอบโจทยอ์ปุสงคย์คุปฏวิตั ิ
อตุสาหกรรม 4.0  

• ก าลงัแรงงานจงึจ าเป็นตอ้งยกทกัษะ(upskill) และ
ฝึกอบรมใหม(่retrain)ในอนาคตอันใกล ้



ทศิทางของมหาวทิยาลยัในศตวรรษที2่1 
 

• การเตรยีมความพรอ้มเรือ่งคนเป็นเรือ่งส าคญัในยคุ 4.0 เนน้ให้
มทีศันคตคิวามคดิแบบยดืหยุน่ (flexible minds) จะส าคญัมากตอ่
การจา้งงานในอนาคต งานแหง่อนาคตจะเนน้ก าลังแรงานทีม่ี
ความสามารถในการปรับตวัไดด้ ี(adaptive workforce) นอกจากนี ้
ก าลงัแรงงานจะตอ้งเปลีย่นเป็นก าลงัแรงงานทีล่ืน่ไหล (liquid 
workforce) แทนโมเดลการท างานแบบไซโล ก าลงัแรงงานหรอืคน
ทีม่คีณุคา่ในยคุ 4.0 คอืคนทีม่ทีกัษะในการท างานสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่
มกีรอบความคดิทีใ่หญ ่มคีวามสามารถในการสือ่สารเรือ่งทีซ่บัซอ้น 
และสามารถรว่มมอืกบัผูท้ีม่คีวามเขม้แข็งกวา่เพือ่ยกระดบัตนเองได ้

• มหาวทิยาลยัตอ้งเผชญิความทา้ทายหลายเรือ่ง ไมว่า่จะเป็นการสรา้ง
ระบบนเิวศส าหรับผูป้ระกอบการ การสรา้งคนทีม่ ีGrowth Mindset 
ผูเ้รยีนจะตอ้งท างานกลุม่และสามารถแกปั้ญหาความทา้ทายแบบเปิด
ได ้(open-ended challenge)จัดใหม้กีารเรยีนรูแ้บบการแกไ้ขปัญหา
และการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ (Problem-based Learning and 
Experiential Learning) 

 



ทศิทางของมหาวทิยาลยัในศตวรรษที2่1 
 

ปจัจยัส าคญัในการยกระดบัอดุมศกึษาสูร่ะดบัสากล                    
ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัไดแ้ก ่
1) สรา้งเครอืขา่ยเชงิกวา้งและเชงิลกึในระดบันานาชาต ิ 
2) สรา้งทกัษะเชงิลกึ (Deep Skill) และใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ 
3) สรา้งศกัยภาพทางดจิทิลัใหแ้ข็งแกรง่ 
 
สง่เสรมิใหม้หดิลบรรลวุสิยัทศันท์ีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัอยูใ่น
อนัดบั 1 ใน 100 ของโลก และมปีณธิานทีจ่ะเป็นปัญญาของ
แผน่ดนิ เพือ่ยกระดบัทักษะของคนไทยทัง้ประเทศ ตลอดจน
สรา้งความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัระดบัโลกเพือ่เนน้ทักษะแหง่
อนาคต นับเป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการเตรยีมคนอยา่งองคร์วมเพือ่
สรา้งอนาคตใหก้บัประเทศในศตวรรษที ่21 



ทศิทางของมหาวทิยาลยัในศตวรรษที2่1 
 

• การพฒันาทกัษะเชงิลกึ (Deep Skill) และใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน ์รวมถงึศกัยภาพในการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ การ
แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น ความสามารถในการรว่มมอืท างานเป็นทมีที่
มปีระสทิธภิาพ ไมเ่นน้การเรยีนเพือ่ใหไ้ดป้รญิญา แตจ่ะเนน้
ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ในการใชช้วีติ พรอ้มๆ
ไปกบัใหค้วามส าคญัเรือ่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละเนือ้หาสาระ
แบบสหวทิยาการ (interdisciplinary content) รวมถงึความ
จ าเป็นตอ้งมทีกัษะเชงิลกึมากขึน้เพือ่สรา้งมลูคา่  

• (ตวัอยา่งสงิคโปร)์ เนน้เรือ่งการพัฒนาทักษะมาก ดงัจะเห็นได ้
จากมหาวทิยาลยั Nanyang Technological University 
(NTU)1991, Singapore University of Technology and 
Design (SUTD)2009, Singapore University of Social 
Sciences (SUSS)2017 และวทิยาลยัโปลเิทคนคิตา่งๆ ไดม้ี
หลกัสตูรทีเ่นน้การพัฒนาทกัษะออกมามากกวา่ 500 หลกัสตูร 



ทศิทางของมหาวทิยาลยัในศตวรรษที2่1 
 

Comprehensive University –outdated concept      loose identity         

     no focus in resource management 

Requirement in the next millennium: GLOBAL UNIVERSITY 

Disciplines become      interdisciplinaries and /or   
multidisciplinaries 

Irrelevancy of content-based teaching      Embracing integrated 
outcome-based education and entrepreneurial culture      Skills, 
Competency and Digital technology 

Non-employability of Graduates       Empowerment and highly 
trained workforce     Making English as a major value proposition 

Not attracting  the best and the brightest HRD      Inferior 
education and research qualities      Very little innovation 

In action is not an option      otherwise Thailand 4.0 will be just  
a rainbow  
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การเตรยีมคนพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

Prepare Skills and Competency 
 for the Future  
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บทบาทของครอูาจารยจ์ะเปลีย่นแปลง 

• 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  
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  By 2025 : 21st century EU graduates 

will be 

• Global citizens and work-ready 

• Skilled, flexible and innovative 

• Able to contribute to the labor market, civil society 
and community development 

• Lifelong learners 

• Entrepreneurial thinkers 

• Able to communicate and collaborate effectively 

 

 



 Successful Organization 





ความ
พอประมาณ 

 

มเีหตผุล 

 

มภีมูคิุม้กนั 
ในตวัทีด่ ี

เง ือ่นไขความรู ้                เง ือ่นไขคณุธรรม 

 

ชวีติทีส่มดลุและมคีวามสขุ-เศรษฐกจิทีม่ ัน่คง
และสมดลุ-สงัคมทีม่คีณุธรรมและย ัง่ยนื 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



Leader สรา้งและน าการเปลีย่นแปลง 

1. การปรบัเปลีย่นทศันคตแิละวธิคีดิ 
2. การปรบัเปลีย่นกระบวนการ 
3. การสรา้งทกัษะเพือ่ความส าเร็จ 



University Leadership 
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Understand the 
Global Trends in 
Higher Education 

Performances of  
the Universities 

Performances of the  

universities as they are  

reflected in rankings; 

how can the university 

become global? 

Internal Management  
of the Universities 

What should we 
do in order to 
improve our 
university? 

How should we 
proceed for 
improvement 





  
  

How universities must adapt to train 
future leaders 

• Education is the key tool to manage the 
challenges ahead 

• The economies of the future will be 
knowledge-driven  

• That’s why we must use education to help 
people ride this wave of change and give them 
the skills they need for the new jobs of the 
21st century 
 • Higher education must adapt to meet the 
demands of the future of work 

World Economic Forum 21-24Jan 2020 



  
  

How universities must adapt to train 
future leaders 

• Future leaders will need to nurture and 
practise agility, a learning mindset and 
entrepreneurial drive 

• They must be capable of identifying and 
sharing purpose and must consistently 
demonstrate robust resilience  

    – the hallmark of good entrepreneurs      
    – to deal positively with frustrations and   
       challenges 

World Economic Forum 21-24Jan 2020 



  
  

How universities must adapt to train 
future leaders 

Universities must evolve in four ways to meet the demands 
of future leadership needs 
1. Embrace technology 
Future leaders need to be intimately familiar with coding 
and technologies such as AI, robotics and advanced 
analytics 

2. Create more action-based learning models 
Today, we need to expose students to the applications they 
need to learn. Many schools are moving fast into action-
based learning. In terms of leadership, this means moving 
from “classroom to lab” 
Action-based learning focuses on solving real-life problems 

World Economic Forum 21-24Jan 2020 



  
  

How universities must adapt to train 
future leaders 

3. Understand the expanded role of business in 
society 
• This requires universities to shape future leaders 

who can work effectively in multistakeholder systems 
where corporate responsibility is a priority 

• Universities need to develop talented people who 
can navigate corporate responsibility, sustainability 
and the new role of business in society 

• Universities are well-placed not only to teach this but 
also to contribute to creating societal impact by 
ensuring that students develop the mindsets and 
skills to be adept at combining profit and purpose 

World Economic Forum 21-24Jan 2020 



  
  

How universities must adapt to train 
future leaders 

4. Support life-long learning 
Learning is no longer a one-off affair. Students in any 
program should automatically belong to an ongoing 
learning network. This is a lasting trend. Schools need to 
be relevant over the course of a working life, not merely 
provide platforms for young students 

To achieve these four imperatives, the universities of 
tomorrow will need collaborative and systems-oriented 
strategies. Only then can we support a generation of 
leaders who are empowered to create lasting positive 
impact 

World Economic Forum 21-24Jan 2020 







All are about the Innovation 





ความลม่สลายของระบบการศกึษา 



Disrupt Ourselves Before We Get Disrupted 


