
ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  

ครั้งที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 

132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

DISRUPTION

การปรับตัว
ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

ในยุค

ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  

DISRUPTION



ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  

DISRUPTION

การปรับตัว
ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

ในยุค

ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  

DISRUPTION



ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง  “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค 
  Disruption”

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2563
ISBN : 978-616-443-470-7

คณะผู้จัดท�าหนังสือ

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร 
 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก ผู้อ�านวยการกองบริหารงานวิจัย
นางสาวตรีระกา กิจเนตร กองบริหารงานวิจัย

ปกและรูปเล่ม กองบริหารงานวิจัย
 
จัดท�าโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2849 6241-6 
  โทรสาร 0 2849 6247
  https://op.mahidol.ac.th/ra/

เอกสารกองบริหารงานวิจัย หมายเลข 111/2563



คํ า นํ า

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

นายแพทย์อดุม คชินทร มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 เร่ือง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย 

เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” 

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ข้ึน เพื่อเป็นที่ระลึก 

ในงานแสดงปาฐกถาเกยีรตยิศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์  

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้อ ่านจะได้น�าความรู ้และแนวคิดไปปฏิบัติ  

ซึ่งในหนังสือเล่มน้ีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร  

ได้กล่าวไว้ 4 ข้อใหญ่ว่า 1) ท�าไมมหาวทิยาลยัต้องปรับตวั 2) การปรบัเปลีย่น 

กระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่ 3) การปรับเปลี่ยน infra-structure  

หรอืองค์ประกอบพ้ืนฐาน และสดุท้าย 4) ท�าอย่างไรทีจ่ะสร้างผลสมัฤทธิ์

ให้ประสบความส�าเร็จ 

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ แนวคิด และวิธีการปรับตัว วิธีการปรับ 

ความคดิ การเตรียมความพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงทีม่าถึงในปัจจบัุนและ 

อนาคต มหาวทิยาลยัมหดิลหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

ทกุท่านทีม่บีทบาทส�าคญัในระบบการศกึษา เพ่ือสร้างคนยคุใหม่และสร้าง 

อนาคตเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์โลกน้ี และให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ต่อไป

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

สิงหาคม 2563
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กราบเรียน  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร  

 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา 

ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนาม

ของมหาวทิยาลยั ต้ังแต่วันที ่2 มีนาคม พทุธศักราช 2512 ปัจจบุนัได้เวยีนมา

บรรจบเป็นปีที ่51 ของวนัพระราชทานนาม และ 132 ปี มหาวทิยาลยัมหดิล 

จึงจัดให้มีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ เป็นคร้ังที ่11 โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองถงึความ

ส�าคัญของวันคล้ายวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” และได้ร่วม 

ร�าลึกถึง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา และกล่าวแนะน�าประวตัผิูแ้สดงปาฐกถาต่อไป

“การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงในยุค Disruption” 7



คํากล่าวเปิดงานแสดงปาฐกถา
และประวัติผู้แสดงปาฐกถา

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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กราบเรียน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร  

 และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 51 ปี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา 

ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามาภไิธยในสมเดจ็

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ

ประโยชน์ต่อแผ่นดนิ ตามทีเ่ราชาวมหดิลได้ตัง้จติปณธิานว่า “เราจะสบืสาน

พระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” 

 บัดนี้ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดแสดง

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ เพื่อเป็น 

การระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นอธิการบดี 

และในปีนี้ ผมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ได้ให้เกียรติมา 

แสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ ในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงในยุค Disruption” และขอแนะน�า

ประวัติของผู้แสดงปาฐกถา ดังนี้

“การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปล่ียนแปลงในยุค Disruption” 9
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10. รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2543 -  

วันที่ 19 ก.พ. 2548

11. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2534 - 8 ธ.ค. 2543

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

1. Best Resident Award in Internal Medicine, Siriraj 

Hospital 1982

2. Quality Person of the Year 2009, Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital

3. ศษิย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิรริาช มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประจ�าปี 2554
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4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555

5. บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ�าปี 

2555

6. ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�า

ปี 2555

7. ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล ประจ�าปี 2556

8. รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี 2556  

โดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

9. บุคคลคุณภาพแห่งปี 2557 ด้านสาธารณสุข โดยมูลนิธิ 

สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

โอกาสนีข้อเรียนเชิญ ศาสตราจารย์คลนิกิเกียรตคิณุ นายแพทย์อดุม 

คชินทร แสดงปาฐกถา ณ โอกาสนี้
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ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย ์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

ครั้งที่ 11

งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 

132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2563

เรื่อง

“การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ในยุค Disruption”

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



เรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ท่านอธิการบดี และท่าน

อาจารย์อาวุโสของผมครับ อาจารย์ปริญญา อาจารย์มนตรี อาจารย์ชนิกา 

ท่านผูบ้รหิาร คณาจารย์ และพวกเราชาวมหดิลทกุท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอบคณุ 

ทางมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นผู ้แสดงปาฐกถาเกียรติยศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ในวันนี้ ผมภูมิใจ และดีใจ

ท่ีได้กลับมาบ้านเก่าที่มหิดลนี้ครับ วันน้ีผมคิดว่าจะมาสื่อสารเรื่องที่ส�าคัญ

อย่างย่ิง เพราะว่าจากทีตั่วเองเคยเป็นผูป้ฏบิติัอยูท่ีม่หาวทิยาลยั และได้เป็น

รฐัมนตร ีดแูลเรือ่งการอดุมศกึษา และมส่ีวนในการผลกัดนัให้เกดิกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมขึ้น ผมคิดว่าในภาพใหญ ่

ที่ผมได้เห็น มันก�าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจริง ๆ ท�าอย่างไร 

ที่มหาวิทยาลัยจะปรับตัวเองให้ได้ เพื่อที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง 

ในยุค Disruption นี้ 

วนันีผ้มอยากจะพดูคยุใน 4 ประเดน็คอื 1) ท�าไมมหาวทิยาลยัต้อง

ปรับตัว ผมเคยมีประสบการณ์ตอนเป็นรัฐมนตรีฯ ได้ไปบรรยายมา 50-60 

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ท�าให้ทราบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู้สึก

ว่า มันยังไม่เปลี่ยนหรอก มันยังอีกไกล แต่มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะ

พยายามทีจ่ะบอกพวกเราว่าท�าไมต้องเปลีย่น ต้องปรบั 2) การปรบัเปลีย่น

กระบวนทศัน์ทางการศกึษาใหม่ ผมว่าเป็นเรือ่งส�าคญั ถ้าเรายงัคดิแบบเดมิ  

ท�าแบบเดิม มันไม่ตอบโจทย์ ตรงน้ีท�าอย่างไรท่ีจะปรับกระบวนทัศน์ทาง 

การศกึษาเพ่ือจะรองรบัพลวตัในยคุ Disruption นีใ้ห้ได้ 3) การปรบัเปลีย่น 

infra-structure หรือองค์ประกอบพ้ืนฐาน ซ่ึงมันมีเยอะมากแต่ผมจะหยบิ

มาแค่ 3 ประเด็นคือ หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และบทบาทของ

อาจารย์ผูส้อน ต้องเปลีย่นครบั และสดุท้าย 4) ท�ายงัไงทีจ่ะสร้างผลสมัฤทธิ์

ให้ประสบความส�าเร็จ ตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์โลกนี้ และต้องอยู่ได้

อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที่ 11
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ในประเดน็แรกทีอ่ยากจะบอกพวกเราว่า ท�าไมท่านต้องปรบั? ครบั 

จากรูป ท่านจะเห็นในภาพว่าเส้นประสีฟ้านี้นะครับคือเป็นการเจริญเติบโต 

หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่ีพวกเราทุกคนมุ่งม่ันที่จะพัฒนา

ตนเอง พัฒนาองค์กร มันจะเป็น curve ประมาณน้ี แต่ตอนนี้พอมันเกิด 

Disruptive Innovation โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็น Backbone 

ส�าคัญ มันท�าให้ทุกอย่างเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มันเป็น exponential ท�าให้ 

gap เพ่ิมขึน้อย่างมาก แล้วท่านเช่ือไหม อีกไม่นานมีคนท�านายว่ามนัจะเป็น  

vertical ท่านเชื่อผม มันจะเป็นจริง เพราะเทคโนโลยีมันเป็นตัว drive  

จริง ๆ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าท่านดูใน ค.ศ. 1924 

เราสร้างรถใช้น�้ามัน ณ ตอนนี้ เราก�าลังจะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น�้ามัน  

ท่านคงได้ยิน นอร์เวย์เป็นประเทศแรกเลยที่ประกาศว่าอีก 5 ปีข้างหน้า

จะไม่ผลิตรถใช้น�้ามันอีกแล้ว หลาย ๆ ประเทศก็ประกาศแล้วในยุโรป  

ยังไม่ทันจบนะตอนนี้ Self Driving Car ก�าลังจะเกิดข้ึนแล้วและจะน�ามา 

ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย ใครจะคิดว่ารถมันจะขับได้เองได้แต่มันเกิดขึ้นแล้ว

จริง ๆ
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แต่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัว นี่คือพายุลูกใหญ่สมบูรณ์แบบที่ก�าลังจะ 

เข้ามา เพราะมนัมีเทคโนโลยี 3 ตัวใหญ่ ๆ  มาเป็นตัวผลกัดนัอย่างรนุแรง กค็อื 

เรื่อง Block Chain พวกเรารู้แล้ว Block Chain เป็นบัญชีอิเล็กทรอนิกส ์

ทีด่มีากคอื แก้ไขไม่ได้ ปลอมแปลงอะไรกล็�าบาก เป็นระบบทีด่มีาก AI พวกเรา 

รูด้อียู่แล้ว ผมไม่พดูรายละเอยีด และสดุท้ายคอืตวั Quantum Computing 

ท�าให้มีการประมวลผลอย่างรวดเร็วขึ้นเป็นพันเป็นหม่ืนเท่า 3 อันนี้พอมา 

รวมกัน จะเปลี่ยน Business Model มันจะเปล่ียนการใช้ชีวิตของเรา 

อย่างสิ้นเชิงจริง ๆ 

ถ้าดูรายงานของ World Bank ต้ังแต่ ค.ศ. 2016 จากการที่มี 

ทัง้ 3 ตวันี ้เรือ่ง Block Chain เรือ่ง AI เรือ่งของ Quantum Computing 

ที่เกิดขึ้นมานี้ ขนาดยังไม่สมบูรณ์นะ มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก  
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ดังนั้น World Bank ได้ท�านายว่าระบบ automation จะเข้ามาแทนที่คน  

ในประเทศไทยมีรายงาน 15 ปีล่วงหน้า ค.ศ. 2030 เขาว่าคนไทยจะตกงาน 

72% คือเขาท�าทุกประเทศเลย เขามีข้อมูล ยุโรปจะตกงานประมาณ 57% 

อเมริกา 47% จีน 77% เขาวิเคราะห์ให้เราดูว่ามีอาชีพไหนที่จะตกงานเร็ว

บ้างน้อยบ้าง ผมดีใจ medicine เขาบอกตกงานช้าสุดครับ อย่างน้อยไม่มี

ใครจ้างผมท�าอะไร ผมก็ยังไปประกอบอาชีพได้ แต่มันจะไม่จริง มันเปลี่ยน

มาแค่เพิ่ง 4 ปี ที่บอกหมอจะไม่ตกงาน จะไม่ใช่ละครับมีข้อมูลให้ดู
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นี่คือข้อมูลที่น�าเสนอใน World Economic Forum บอกว่า ค.ศ. 

2022 คืออีก 2 ปีข้างหน้า ต�าแหน่งงานจะหายไป 75 ล้านต�าแหน่ง  

ที่ส�าคัญคือจะมีงานเกิดใหม่ถึง 133 ล้านต�าแหน่ง ซึ่งเป็นงานใหม่หรือ

อาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน และถ้าท่านไม่เตรียมลูกศิษย์ท่าน

ไว้ข้างหน้ามันจะไปท�างานแบบนี้ได้อย่างไร

ตรงนี้ส�าคัญมากเลยนะครับว่า โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาก แล้วถ้าเรา

ไม่ปรบัตวั ตอนนีม้นัชดันะครบัว่าวกิฤตก�าลงัจะเกดิขึน้ พวกเราเองทีอ่ยูใ่น

สถาบนัการศกึษาจะต้องรับผดิชอบตรงน้ี ตอนน้ีชดัมากว่าการอดุมศึกษา

ไทยไม่ตอบโจทย์ประเทศ รวมทั้งจะไม่ตอบโจทย์โลกข้างหน้า ท่ีก�าลัง

เปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในยคุ Disruptive Technology นี ้มีคน  

comment เราเยอะมาก โดยคนใช้บัณฑิต ผมเองตอนเป็นรัฐมนตรีฯ  
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เชิญ CEO ของบริษัทใหญ่ ๆ มาเป็นร้อยบริษัทมานั่งคุย เขาตอบเลยว่า

บัณฑิตเราคุณภาพไม่ดี ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ไม่ได้ตอบโจทย์เขาเลย 

ท�างานก็ไม่เป็น จบจากมหาวิทยาลัยดัง ๆ มหิดล จุฬา โทษที เขาบอกต้อง

ไปฝึกงานใหม่อย่างน้อย 6 เดือนครับ จ่ายเงินเดือนเต็ม แฟร์กับเขาหรือไม่ 

เขาเรยีกร้องมา 20 ปีแล้วไม่เคยปรบัให้เขาเลย วนันีบ้อกให้คณุมาร่วมมอืกนั 

ตอนนี้อุดมศึกษาต้องปรับใหม่ คุณต้องรับเด็กเราไปเรียนไปฝึกงานจริง ๆ 

ไปท�างานจริง ๆ เรียนรู้จากการท�างาน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ๆ นั่นคือ

สิ่งที่จะตอบโจทย์ข้างหน้า เพราะว่าอะไร เพราะว่าความต้องการตลาด

แรงงานเปลี่ยนไปอย่างส้ินเชิง ตอนน้ีเขาใช้ Digital Transformation 

หมดแล้วเพราะเขาอยู่ไม่ได้ ท�าไมเขาต้องท�า Digital Transformation 

เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันท�าให้เขา efficiency มากขึ้น customer ใช้ 

satisfaction เพิ่มขึ้นครับ คุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย แต่เราผลิตคนแบบเดิม 

ไม่ตอบโจทย์เขาเลย อกีเรือ่งหนึง่ทีส่�าคญักค็อืว่า เราไม่สามารถแข่งขนัใน

ระดับนานาชาติได ้ถ้าท่านดู World Ranking ก็ชัดมาก 800 หรือ 900 อยู่

อย่างนี้ แล้วคุณจะไปแข่งกับใครถ้าไม่ยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้ 

-2.22
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ผมอยากให้ท่านดูนะครับว่า นี้คือ Competitiveness Ranking  

ย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา มี 2 องค์กรใหญ่ ๆ ตอนนี้ที่เป็นเชื่อถือระดับโลก 

คือ International Institute for Management Development (IMD) 

กบั World Economic Forum (WEF) จะเหน็ว่า 10 ปีทีผ่่านมาประเทศไทย

ไม่ได้ดีขึ้นเลยในความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะดูกระดานไหน ไม่ด ี

ขึ้นเลย ความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่ความสามารถพื้นฐานในการศึกษา 

โดยเฉพาะอดุมศึกษาซ่ึงจะเป็นแกนหลกัในการผลติคนทีมี่คณุภาพ คนทีเ่ป็น 

talent คนที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้าง innovation ให้ได้

เขาดูอะไรบ้าง Competitiveness Index เขาดู 4 เร่ืองนี้ 1) 

Economic Performance 2) Government Efficiency 3) Business 

Efficiency และ 4) Infrastructure ปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ทีเ่ขามองคอื 
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Education เราอยู่อันดับที่ 56 จาก 63 ประเทศที่เขาจัดอันดับนี้นะครับ  

นี่คือการศึกษาในภาพรวม แต่ถ้าเอาเฉพาะอุดมศึกษา เราอยู่อันดับที่ 46 

จาก 63 ก็ยังถือว่าล้าหลังมาก แล้วท่านท�าอะไรกันอยู่ ไม่คิดจะปรับให ้

มันดีขึ้นเลยหรืออย่างไร 10 ปีที่ผ่านมา

ถ้าเราไปด ูWorld Economic Forum เขาวเิคราะห์ให้เสร็จ ปีทีผ่่านมา 

ว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนอยู่ 12 เรื่องหลักใหญ่ ๆ จุดอ่อนมากที่สุดคือเรื่อง  

Innovation Capability ครับ กับการสร้างคนที่มีทักษะสูง นี่คือหน้าที่ของ

มหาวิทยาลยัโดยตรง ถ้าเราไม่สามารถจะยกระดับตรงนีไ้ด้ คณุจะไปแข่งกับ

ใครครับ แข่งขันกับใครก็ไม่ได้ในโลกนี้ นี่คือหน้าที่ของเราโดยตรงเลยครับ
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ถ้าเราดูแนวโน้มใหญ่ของโลกตอนนี ้มนัชดัมากว่าตอนนีท้กุอย่างเป็น  

Data-Driven Economy หมด มันเป็น Globalizing Knowledge-Based  

Economy ต้องใช้ฐานความรู ้คณุจะมาท�าอะไรแบบจอมปลอม ท�าไม่ได้

อีกแล้ว ต้องมีความรู้ backup ความรู้ต้องน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้าง

นวัตกรรมให้ได้ ทกุอย่างต้องเป็น Value-Added ณ ตอนนีถ้้าเราไปดทูัว่โลก 

ไม่ว่าองค์กรไหน ไม่ว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไร หรือท�าบริการอะไร มันเป็น 

Knowledge-Intensive Products หรือ Services หรือเป็น Innovation-

Driven Products หรือ Services เท่านั้น ไม่อย่างนั้นท่านอยู่ไม่ได้ 
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แนวโน้มใหญ่อีกเร่ืองหน่ึง ที่ผ่านมาผมพูดไปหลายครั้งคือเรื่องของ  

Digital Transformation หรือบางคนใช้ค�าว่า Digitalization หรือบางคน 

ใช้ค�าหนักขึ้นไปอีกว่าเป็น Digital Revolution ตัวนี้เป็นตัว driver หนัก

จริง ๆ ที่ท�าให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงที่ท�าให้เกิด Disruption  

ที่เราพูดกันอยู่นี้
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โดยเฉพาะอะไร โดยเฉพาะเร่ือง Digital Technology มันชัดมาก ว่า

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ Digital Technology เข้ามามีบทบาทอยู่ทั้งหมด 

เลย ต้องใช้ Digital Technology ทุกอย่างเป็น Backbone เป็นพื้นฐาน 

ไม่รวมถึงเรื่อง Robot ไม่รวมถึงเร่ืองของ Big Data และ AI และถ้าท่าน 

จับมือเขา ดูให้ดีนะว่ามันเป็น AI นะ ไม่ใช่คนอีกแล้ว และท่านจะแข่งกับเขา 

ได้อย่างไร ถ้าท่านยังสร้างลูกศิษย์แบบเดิม ลูกศิษย์ท่านจะไปแข่งกับ AI  

ได้อย่างไร แต่เราต้องเอาชนะมันให้ได้ ไม่อย่างน้ันคุณจะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ 

ผมยกตัวอย่างในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็ง 

ทางด้านสุขภาพ (health) 

ตูน้ีค้อื AI นะครบั Ping An เป็นบรษิทัประกนัภยัครบั ใหญ่อันดบัต้น ๆ   

ในประเทศจีน พอดูข้อมูลแล้ว คนมาประกันสุขภาพกับเขาเยอะมาก เขา
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ไปจับมือกับบริษัท AI แห่งหนึ่งสร้าง AI ตัวนี้ครับ เรียกว่า Ping An Good 

Doctor เป็น Self-directed Healthcare Platform ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ 

ของโลกตอนนี้ สร้างมาต้ังแต่กลางปี ค.ศ. 2018 ถึงปัจจุบันมีคนใช้ไปแล้ว

มากกว่า 10 ล้านคน เขาผลิตตู้นี้ไป 1,000 กว่าตู้ ติดตั้งประมาณ 5 มณฑล

ใหญ่ ๆ  ถ้าท่านเข้าไปทีต่รงนี ้มนัจะซกัประวตัท่ิานเสรจ็เลยครบั ท่านมอีาการ

อะไรอย่างไร วินิจฉัยให้ด้วย สั่งยาให้ด้วย ในตู้มียาอยู่ 100 รายการ ถ้าโรค

ไม่ซับซ้อนและมียา ท่านจ่ายเงินและรับยาไปครับ ถ้าโรคซับซ้อนขึ้นและ

ต้องใช้ยาเกิน 100 รายการ เขาจะไปผูกกับร้านขายยาไว้อีก 15,000 ร้าน 

รอบ ๆ บริเวณตู้นี้ ให้ท่านเดินไปรับ ถ้าท่านบอก “ไม่ไปรับ” เขาจะส่งโดย 

Kerry ให้ อีก 2 ชั่วโมงถึงบ้านครับ คือมันท�าได้จริง ๆ นะ 

ที่ผมพูดนี้คือสิ่งที่เขาท�ามาแล้วปีกว่าเกือบ 2 ปีแล้ว และถ้าวินิจฉัย

โรคที่มันซับซ้อนรุนแรงขึ้น เขาผูกกับโรงพยาบาลไว้อีก 3,000 โรงพยาบาล 

พอท่านไปท่ีโรงพยาบาล AI จะส่งข้อมูลให้หมอไม่ต้องไปซักประวตัใิหม่ แล้ว

หมอจะไม่ตกงานหรือ และก่อนเขาท�าตู้นี้เขาได้พิสูจน์ทดสอบความถูกต้อง

เที่ยงตรง 3 รอบ กับแพทย์ระดับศาสตราจารย์ ไม่ใช่หมอเด็กใหม่ทั้งหลาย 

ตู้ AI นี้ สามารถวินิจฉัยโรคที่ไม่มีความซับซ้อนได้ถูกต้องดีกว่าแพทย์ที่เป็น 

มนษุย์ เหมอืนหมากรกุหมากล้อมทีค่นแพ้ AI มาตลอด และเมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว  

Ping An ประกาศว่าจะ Built in Automatic Blood drawer ครับ 

Ultrasound Guided ด้วย ถ้า AI วินิจฉัยว่าต้องเจาะเลือด ท่านยื่นแขน
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เข้าไป มันเจาะเลือดเสร็จท่านกลับบ้าน สักพักผลจะส่งไปที่มือถือท่านครับ 

ตอนนี้ Automatic Blood drawer เริ่มมีออกมาขายแล้ว ไม่ต้องไปนั่งให้

พยาบาลคว้านหาเส้นเลือดเจาะ 3-4 รอบนะครับ ในคนอ้วน ๆ แบบผม

เนี่ย พยาบาลหาเส้นไม่เจอ เรื่องเหล่านี้มันเกิดมาแล้วนะแล้วยังมาบอกผม

ไปพูดที่ไหนบอกรัฐมนตรีฯ พูดเว่อร์มากเลย มันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลง

เร็วขนาดนั้น ที่ผมพูดนี้มันเป็นเรื่องจริง ตอนนี้ผมเองถ้ายังอยู่ที่โรงพยาบาล 

ศิริราช จะซื้อตู้นี้สัก 1,000 ตู้ ไปวางหน้าโรงพยาบาลศิริราชให้หมดเลย  

ให้คนไข้ไปตรวจที่ตู้นี้หมดเลย ตอนนี้ที่โรงพยาบาลศิริราช มีคนไข้ที่ตึก 

ผู้ป่วยนอกวันละ 9,000 คน และตอนที่ท่านอาจารย์ปิยะสกลอยู่ หรือตอน

ผมอยู่เนี่ย เราท�าวิเคราะห์นะครับว่า 9,000 คนนี้ จ�าเป็นต้องมาพบแพทย์

จริง ๆ สักสามหรือสี่พันคนเท่าน้ัน คือประมาณ 1 ใน 3 ส่วนอีก 2 ใน 3  

ไม่จ�าเป็นต้องมาพบแพทย์ มาพบตู้น้ีพอแล้วและกลับบ้านไป หมอจะได้ม ี

เวลาสอนนักศึกษาแพทย์ สอนแพทย์ประจ�าบ้าน (Resident) หรือท�า 

การวิจัยเพิ่มขึ้น นี้คือเรื่องจริงครับ ฝากท่านอธิการบดีไว้ด้วยนะครับ  

และท่ีประเทศจีนนี้ตอนนี้เขาก�าลังขยาย เพราะว่ามันตอบโจทย์ความ 

เหลือ่มล�า้ ประเทศจนีเหมือนบ้านเราครับ มาโรงพยาบาลกแ็น่น รอควิต่าง ๆ   

มากมาย เขามีแผนที่จะกระจายตู้นี้ไปให้ทั่วทุกมณฑล เป็นการตอบโจทย์

ความเลื่อมล�้าอย่างย่ิง มันคือปัญหาใหญ่ของโลกนี้ เรื่องความเลื่อมล�้า  

มันช่วยได้จริง ๆ และหมออย่างผมจะตกงานครับ กรุณารับเข้าท�างานด้วย 

มันไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ทุกอย่างมันไปเร็วมากกว่าที่เราคิดจริง ๆ 
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ถ้าไปดูใน Bloomberg เมื่อปลายปีที่แล้ว เขามีข้อมูลมาบอกเรื่อง 

Digital Technology ผมอ่านแล้วดีมาก อย่างหนึ่งที่อยากจะบอก ช่องว่าง

มันเพิ่มขึ้นมากจากการ Disruption โดยเฉพาะ Digital gap ครับ เพราะ  

Digital Technology คือ Backbone ทุกอย่าง เพราะฉะน้ันตอนนี้ถ้า 

พวกเราไม่ช่วยกันปิดช่องว่างตรงนี้ เขาบอกไว้เลยว่า won’t be able to 

catch up คุณจะตามมันไม่ทัน องค์กรคุณจะสู้คนอื่นไม่ได้ แข่งขันกับใคร 

ก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องรีบปิดช่องว่าง ก่อนที่มันจะสายเกินไป 

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

30



6 เทคโนโลยีทีเ่ป็นตวัพลกิผันมหาวทิยาลยัในยคุ 4.0 ท่านคงทราบ

แล้วผมจะสรุปอีกครั้ง ดังนี้ 

1. Mobile Learning ต่อไปนีก้ารเรยีนจะเรยีนบนมอืถอืครบั ไม่ต้อง 

มานั่ง sit in ในห้องนี้อีกแล้ว หรือในห้อง lecture ไหนอีกแล้ว มันเกิดขึ้น

แล้วด้วย แต่มนัจะกระจายไปทัว่โลกเป็น impact จรงิ ๆ  ลดความเหลือ่มล�า้ 

อยู่ในป่าตรงไหนก็เรียนได้ขอให้มี Wi-Fi 
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2. Analytics Technologies เทคโนโลยใีนการคดิวเิคราะห์ ซึง่เป็น 

พืน้ฐานใหญ่ทีจ่ะสร้างความเข้มแขง็ ในการทีจ่ะปรบัตวัได้ สูก้บั Disruption 

ได้ คุณต้องมีเทคโนโลยีเรื่องการคิดวิเคราะห์ที่จะมาช่วยนะครับ 

3. Mixed Reality เราจะเหน็ว่าคอมพวิเตอร์หรอืว่าระบบเทคโนโลย ี

มันมาช่วยตั้งแต่เป็นช่วยเฉย ๆ ช่วยแบบเสริม และมาช่วยเป็นแบบ 

Automation ท�างานซ�้า ๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องท�าอีกแล้ว และสุดท้ายมันเป็น 

Autonomous AI คือไม่ต้องใช้มนุษย์ เปลี่ยนไปจริง ๆ 

4. Artificial Intelligence (AI) เป็นจดุเน้นว่านีค่อืความส�าคญัจรงิ ๆ   

ว่ามนัจะมาแข่งกบัคน ซึง่มีทัง้บวกและลบเพยีงแต่เราจะต้องใช้ประโยชน์ครบั  

เราอย่าไปปฏิเสธนะครับว่า AI ท�าให้คนตกงานมันไม่ใช่ เราต้องอยู่เหนือ AI 

ให้ได้นะครับ ท่านต้องปรับตัว 

5. Blockchain Technology มีความส�าคญัมาก ๆ  ต่อไปข้างหน้า 

ทุกอย่างจะมาใช้ในทุกองค์กรครับ 

6. สุดท้าย Virtual Assistants เทคโนโลยีผู้ช่วยเสมือน ในอนาคต 

ผู้ช่วยท่าน ๆ  ไม่ต้องจ้างคนอีกแล้ว ตัวนี้ work กว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า 

ตรงนี้เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะว่า 6 เทคโนโลยีนี้มันจะมาช่วยในการ

ส่งเสรมิการเรยีนรูซ้ึง่ออกแบบมาเฉพาะในการช่วยเหลอื หรอืให้คนปรกึษา 

ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล มันเก็บข้อมูลแล้ว tailormade ให้ท่านเลย ท่าน 

ต้องการอะไร ท่านคิดแบบไหน ณ เวลาที่ท่านต้องการ กดปุ่ม มันออกมา 

ให้เสร็จครับ ซึ่งจะเป็นแนวโน้มใหญ่ของการศึกษาในอนาคต เทคโนโลยีจะ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ของตนเองได้ ตอบโจทย์อนาคต 

เพราะฉะนัน้มหาวิทยาลยัต้องปรบัตวั และอาจจะต้องปรบัตวัให้รวดเรว็กว่า

ทีท่่านคิด ไม่อย่างนัน้ท่านตามไม่ทนันะครบั ตรงนีจ้ะเป็นตวัช่วยสร้างอนาคต  

ช่วยสร้างโอกาสส�าหรับคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และที่ส�าคัญคือ 
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จะเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการทีจ่ะปรบัเปลีย่นทกัษะคนท�างาน ปัจจบุนันีค้นท�างาน 

กเ็ริม่ ๆ  out date เพราะเขาเรียนมาแบบเก่า แต่ม ีDigital Transformation  

ไปแล้ว ตรงนี้ท�าอย่างไร มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกช่วงวัย วัย 

ท�างานด้วย วยัสงูอาย ุเพราะตอนน้ีมนัก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุเศรษฐกจิอตัโนมตัิ  

แต่เราจะต้องท�าอย่างไรให้เราสามารถปรับตรงนี้ได้ มีความยืดหยุ่นได้  

และจะต้องท�าให้มีความย่ังยืนด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝาก 

พวกเราว่า ท่านจะต้องไปคิดครับ ท่านจะต้องเตรียมตัว เตรียมแผนตั้งแต ่

วนันี ้ไม่ใช่รออกี 5 ปี 10 ปีแล้วเกดิความเสยีหาย ท่านอยูไ่ม่ได้หรอกนะครบั

สิ่งที่ผมคิดคือ Disruption ที่มันมีผลต่อเรา อันนี้กลับมาดูภาพจริง 

ผมอยากให้ท่านดูเรื่อง demand supply สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ท่านต้อง

ช่วยประเทศ เพราะ demand supply ผมน�าข้อมูลจริง ๆ มาให้ท่านดูเลย
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นะครบั ภาพนีเ้ป็นข้อมลูซึง่ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาวเิคราะห์และ 

น�าเสนอ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่านดูครับ ตอนนี ้

เดก็แรกเกดิประมาณ 850,000 คน 20 ปีทีแ่ล้ว เด็กไทยเกดิปีละ 1.1 ล้านคน 

ปัจจุบันเหลือประมาณ 7-8 แสนคน มันหายไปเกือบ 5 แสน เพราะฉะนั้น

จ�านวนเด็กมัธยมถึงลดลง เมื่อท่านดู TCAS ขณะนี้ว่างแสนกว่าที่นั่งครับ 

ไม่มเีดก็มาเรยีน แล้วมหาวทิยาลยัอยูไ่ด้ยงัอย่างไรครบั ท่านต้องปรบัตวั จบ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีประมาณสัก 8 แสนคน จบมัธยมศึกษาป ี

ที ่6 ประมาณ 6 แสนคน จบอดุมศกึษาเหลอื 3 แสนคน นีค้อืจ�านวนคร่าว ๆ   

ตัวเลขกลม ๆ แล้วคนเหล่านี้ไปอยู่ไหนบ้าง คนท่ีเกิดมาทั้งหลายนี้มีอยู่  

4 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือพวกที่จบอุดมศึกษา โอเคก็ไปอยู่ในภาคราชการ ธุรกิจ

อุตสาหกรรม มีวุฒิปริญญา ประมาณสัก 3-5 ล้านคน อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเป็น 

ผูป้ระกอบวชิาชีพอสิระ เช่น เป็นแพทย์ เป็นวศิวกร อกีสองกลุม่ใหญ่ คอืกลุม่

ทีเ่ป็นประชาชน เกษตรกร แรงงานทีไ่ม่มวีฒุกิารศกึษา ประมาณ 31-32 ล้าน

คน นัน้เป็นวยัท�างาน และวัยท่าน อกีกลุม่คือตรงนีค้รับ สเีขยีวนีค้รบัว่าอยูใ่น

ภาคการผลิต ภาคบริการ ทีไ่ม่มีวฒุกิารศึกษา ไม่มีวุฒวิชิาชพี แต่ตอนนีก้�าลงั

ต้องการพฒันาทกัษะครับ เพราะมันเร่ิม out date โรงงานเขาเอาเทคโนโลยี

มาใช้หมดแล้ว เป็น Digital Transformation เขาท�าไม่เป็น ไม่เคยเรียนมา 

31-32 ล้านคน เหมือนกันครับตรงนี้ นี่คือ Blue ocean ของมหาวิทยาลัย  

และเป็นสิ่งที่จะต้องท�า เพื่อจะช่วยประเทศเพื่อเอาคนพวกนี้มา re skill,  

up skill มา retrain ใหม่ แล้วส่งเข้าตลาดแรงงานใหม่ ตอบโจทย์อนาคตให้ได้  

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเปลี่ยนไปแล้วครับ
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เป็นข้อมูลที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิเคราะห์ให้ว่า ตอนนี้ถ้าเราเอา 10 อุตสาหกรรมมุ่งเป้าเป็นหลัก ตาม

นโยบายปฏิรูปประเทศ Thailand 4.0 เรื่องก�าลังคนส�าคัญมาก 70% ของ

ก�าลังคนทั้งหมดนี้ ไม่ต้องการปริญญาครับ ส่วนที่ต้องการช่างฝีมือ ต้องการ 

มืออาชีพ ต้องการนายช่าง ต้องการวิศวกรผู ้เชี่ยวชาญ ที่ไม่ต้องการ 

จบปริญญา ต้องการจบปริญญาแค่ 30% เองครับ เพื่อไปเป็นที่ปรึกษา

หรือไปเป็นอาจารย์แบบพวกเรานี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ นี่คือก�าลังคนของ

ประเทศเรา ภาพมันออกมาแบบนี้ แต่ตอนนี้เรา reverse กันอยู่ เราผลิต 

อุดมศกึษา ผลติปรญิญา 70-80% เลย แต่ตอนนีโ้ลกมันเปลีย่นแล้ว มันไม่ใช่ 

นะครับ
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ภาพนีใ้ห้ท่านดตูวัเลขจรงิทีเ่ขาค�านวณมาให้จากส�านกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา นี่คือ 10 อุตสาหกรรม 2S curve พวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว 

ข้างบนเป็น Supply ที่เราผลิตได้อยู่ตอนนี้ ใน 10 อุตสาหกรรม แบ่งเป็น 

Degree กับ Non-Degree ข้างล่างคือ Demand ของตลาดแรงงานใน 

ปัจจุบัน นี้คือข้อมูล พ.ศ. 2563 ที่เขาค�านวณมา มันมีความที่ไม่ match 

กันเยอะมาก ท่านดูอันนี้นะเชื้อเพลิงทางชีวภาพ ความต้องการสูงมากผลิต

ได้นิดเดียว ดิจิทัลความต้องการตรงนี้นะครับ วงกลมนี้คือจ�านวนเป็นขนาด

ความต้องการ เราผลิตจ�านวนมากเลยตอนนี้ คนแห่เรียนเรื่องนี้กันมากแต่

ตกงาน ไม่มีคุณภาพบ้าง ไม่ตอบโจทย์จริง ๆ นะครับ การบิน โลจิสติกส์ 

ความต้องการมสีงูมากแต่มนีดิเดยีวนะครบั แพทย์ผลติได้มากครบัแต่ความ

ต้องการจริง ๆ ไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับ หุ่นยนต์ความต้องการยังสูงมาก

ผลิตได้นิดเดียว การท่องเท่ียวเราผลิตมากเลยคนแห่มาเรียนกันมากมาย
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เป็น Non-Degree มีประกาศนียบัตรจากทุกมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 

เปิดทุกแห่งเลย แต่ว่าตกงานครับ เพราะ demand มันมีอยู่แค่นี้ เกษตรซึ่ง

เป็น Backbone ของประเทศเราเป็นคนที่เขาท�าเกษตรจริง ๆ กับเกษตรที่

เป็นอาหารมีการน�าผลิตภัณฑ์มาแปรรูป เกษตรตอนนี้ตกงานครับ แต่สิ่ง

ส�าคัญตอนนี้คือต้องแปรรูป ต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม ความต้องการมากแต่ผลิต

ได้นิดเดียว นี้คือภาพที่อยากให้ท่านเห็นครับว่าเราท�าด้าน supply side 

อย่างเดียวไม่ได้แล้ว ท่านต้องตอบ demand ของประเทศให้ได้ ท่านต้อง

ช่วยประเทศครับ ไม่อย่างนั้นที่ต้องการกลับไม่ผลิตให้ ผลิตมาแล้วก็ยังมี

คุณภาพก็ต�่า นี้คือตัวเลขจริง ๆ ซึ่งใช้ในการวางแผนประเทศนี้ ท่านไปดูได้

ในเว็บไซต์ส�านักงานสภาการศึกษาได้ครับ 
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อย่างท่ีผมพดู 70% ไม่ต้องการปริญญา และตอนนีส้ถานประกอบการ 

หรือภาคอุตสาหกรรมเขาชัดมากบริษัทใหญ่ ๆ 4 บริษัท เขายกเป็น 

ตัวอย่างว่าเขารับสมัครงานไม่สนใจปริญญาอีกแล้ว และตอนนี้ไม่ได้มีแค่  

4 บรษัิท มเีป็นหมืน่เป็นแสนบรษิทัทัว่โลกครบัตอนนี ้ใช้ strategy นีห้มด ว่าถ้า 

คณุไม่ตอบโจทย์เขาคุณไม่มีพลงัความสามารถทีจ่ะไปสร้างการเปล่ียนแปลง  

คุณมีแต่ความรู้มา ท�าอะไรไม่เป็น เขาไม่รับนะครับ

ผมยกตัวอย่างให้ท่านดู นี้คือข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะ ค.ศ. 2019  

Tim Cook ซีอีโอของ Apple กับซีอีโอของ CNN ประกาศว่า ครึ่งหนึ่งของ

คนที่รับใหม่ไม่จบปริญญา เพราะเขาบอกว่ามันมี skill ต่าง ๆ ตรงกับสิ่งที่

เขาต้องการมากกว่า เขาจะรับคนท่ีมีทักษะสมรรถนะ ซึ่งจะ get the job 

done ให้ได้ ที่จะไปพัฒนาองค์กรเขาให้ได้ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ให้เขา
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แข่งกับบริษัทคู่แข่งให้ได้ เขาไม่สนหรอกคุณจะมีปริญญาหรือไม่มีปริญญา  

และมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ  เมื่อไปส�ารวจบริษัทใหญ่ ๆ  ทั่วโลกจะมีนโยบาย 

ว่า do not require that employees have a college degree  

นี่คือ trend ใหม่ครับ เพราะฉะนั้นเรายังมาตั้งหลักสูตรปริญญาโน่น นี่ นั่น 

ท่านไม่ตอบโจทย์ครับ เด็กจะตกงานแน่นอนครับ เพราะฉะน้ันตอนนี้ท่าน

จะต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ไม่อย่างนั้นท่านไม่ตอบโจทย์อะไรทั้งสิ้นเลย

แล้วท่านจะอยู่ได้อย่างไร 
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ต่อไปนี้กระบวนการเรียนรู้ของคนจะเปลี่ยนไป Agrarian คือยุค

ดั้งเดิม ตั้งแต่ยุคท�าเกษตรที่มีการเพาะปลูกเป็นหลัก มีการเรียนพ้ืนฐาน 

ช่วงสั้น ๆ  แล้วไปท�างานเลย อายุเฉลี่ยของคนยุคนั้นคือ 50 ปี ยุคหลังปฏิวัติ

อุตสาหกรรมแรก ๆ ถึงปัจจุบัน ต้องเรียน ๆ ไปถึงอายุ 22 ปี ถึงไปท�างาน  

แล้วก็ retire อายุ 60 ปี ยุค 4.0 คือตั้งแต่ ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป คนจะ

เรียนจากการท�างาน เรียนไปด้วยท�างานไปด้วย จะมี first employment 

เขากะว่าอายุประมาณ 45 ปี จะต้องกลับมาเรียนใหม่เพราะว่าเทคโนโลยี

เปลี่ยน โลกมันเปลี่ยนหมด มันท�างานต่อไม่ได้ มี second education และ

มี second employment ซ่ึงตรงนี้อาจจะเปลี่ยนงานด้วย เปลี่ยนความ

เชีย่วชาญด้วย Key ก็คอืว่าเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิเรยีนรู้จากการท�างานครบั 

ไม่ใช่มาเรยีนในมหาวทิยาลยั แล้วท่านจะอยูต่รงไหน ค�าว่า Education ตรง
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นี้คือเป็น self-directed education เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Google 

ช่วยได้มาก เรียนจาก Google ท่านจะเรียนหรือจะท�าอะไรที่ท่านไม่เคยท�า

มาก่อน ท่านเปิด YouTube ท่านเปิด Google ก็สามารถเรียนหรือท�าได้

ทุกอย่าง แล้วถามว่ามหาวิทยาลัยจะท�าให้เขารู้มากกว่า Google หรือไม่

ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องส�าคัญ อยากให้ท่านดูภาพนี้นะครับว่า Future  

work การท�างานข้างหน้านี ้ในประเทศทีก่�าลงัพฒันากบัประเทศพฒันาแล้ว 

มันต่างกันจริง ๆ ประเทศที่ก�าลังพัฒนา Routine work ท�าโดยคน 

แล้วตอนนี้ดีขึ้นเล็กน้อย เริ่มมี Machine มี Automation มาช่วย  

หลักการคือจ�า เข้าใจ แค่นั้นเอง ใช้เป็นพื้นฐาน ไม่ต้องมีความคิดวิเคราะห์

อะไร แต่ในโลกของประเทศที่พัฒนาแล้ว Routine work ต้องน้อยลง มัน

ต้องเป็น Creative work ต้องสร้างมูลค่า ต้องมี Innovation ต้องอาศัย
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เรื่องของการคิดวิเคราะห์ Critical thinking เรื่อง Innovation จะต้องท�า 

Complex problem-solving ได้ Entrepreneur ได้ มี Social skill ท่ี

ท�างานกับคนอื่นได้ นี้คืออนาคตข้างหน้าครับ การเรียนรู้มันจะเปลี่ยนไป

อย่างมาก เพราะฉะนัน้ในศตวรรษที ่21 ผมอยากจะสรุปตรงน้ีว่า การเรยีนรู ้

มนัเปลีย่นไปอย่างส้ินเชิง การทีมี่คน มีอนิเทอร์เน็ตมันเปลีย่นไปท้ังสิน้ ท�าให้

คนมีกระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่ต้องมานั่งเรียนในระบบ  

ไม่ต้องมาเรียนประถม มัธยมด้วย มันข้ามขั้นได้เลยครับ

ตอนนีส่ิ้งส�าคญัทีอ่ยากจะบอกพวกเราว่าเราต้องเปลีย่นจาก Supply 

side เป็น Demand side คุณต้องเอาผู้เรียนเป็นหลัก ว่าเขาอยากเรียน

อะไร คุณต้องตอบโจทย์เขา ไม่อย่างนั้นเขาไม่มาเรียนกับคุณ เขามีตัวเลือก
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มากมาย ต้องเอาสถานประกอบการเป็นหลักว่าเขาต้องการบัณฑิตมีทักษะ 

สมรรถนะแบบไหน คุณต้องสอนให้ตรง ให้เขาไปท�างานได้เลย ตรงนี้ส�าคัญ 

น่ีคอืการพัฒนาอาชพีด้วยนะ เปลีย่นจาก Supply side เป็น Demand side 

และตอนนี้เด็กเรียนรู้มาหมดแล้วมากมาย คุณแทบไม่ต้องไปสอนซ�้า ไม่ได ้

ประโยชน์เลย รายวิชาที่เรียนไปแล้ว ชีวิตนี้ไม่เคยใช้ ไม่ต้องไปสอน เด็กจะ 

ไม่มาเรยีนกบัคณุ นีค่อืเรือ่งจรงิครบัเดก็สมยัใหม่ เพราะฉะนัน้ท่านต้องเติมเต็ม 

สิ่งที่เขาขาด ท่านต้อง Customize ให้เขา ท่านต้องท�าเป็น Personalized 

Education ครับ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของเขา ให้เขาไปพัฒนาได้ ไป

ท�าอาชีพได้ มีรายได้ให้ได้ แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้ว มันไม่เหมือนสมัย

ผมกับท่านตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะ จ�า เข้าใจมาหัวกลวง ๆ  สอบเข้าได้ 

ไม่มีอะไรอยู่ในหัวนะ ตอนนี้ไม่ใช่ เด็กมัธยมตอนนี้ท่าน ๆ ดูสิว่าเขาเรียนรู้

มาเยอะนะครับ แม้แต่เด็กบ้านนอก ผมเองตอนเป็นรัฐมนตรีฯ ไปโรงเรียน 

ต่างจังหวดัหลายแห่งมาก โรงเรียนอยู่กลางป่ากลางเขา กม็อิีนเทอร์เนต็ให้ใช้  

เดี๋ยวนี้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตหมด เขาได้เรียนรู้ต่าง ๆ  มามากพอสมควร 

แล้วครับ เขาไม่ใช่ว่าไม่มีพื้นฐานเลยแบบเรานะ สิ่งนี้เป็นสิ่งส�าคัญที่อยาก

ให้ท่านเข้าใจนะ ไม่ได้ ต้องเรียน 154 หน่วยกิต คือมันไม่ใช่อีกแล้ว และ 

ต่อไปการเรยีนรูจ้ะเป็นการเรียนรูจ้ากการปฏิบติั จากประสบการณ์จรงิ เป็น 

Experience-Based Learning ครับ ไม่ใช่เรียนในห้องเรียน ต้องไปเรียน 

นอกห้องเรียนครับ เรียนนอกระบบ มันถึงจะเกิดการคิดวิเคราะห์ เกิดการ

สร้าง Innovation ได้ และต่อไปจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยต้องเน้นทุก

ช่วงวัยนะครับ ท่านจะเน้นแต่เด็กมัธยม 2 แสน 3 แสนคน ท่านมีเก้าอี้ว่าง

อีกตั้งแสนที่นั่ง เด็กมัธยมคืองาน Routine ที่ต้องท�า แต่ไม่ใช่เป้าใหญ่ เป้า

ใหญ่ของท่านคือคนวัยท�างาน 35 - 40 ล้านคน ต้องมา re skill, up skill 
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ครับ retrain ใหม่ คนสูงอายุครับ ท่านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ มี 

ความรู้ทักษะมาก แต่ว่าเทคโนโลยีไม่ได้ เอามาสอน Digital Technology 

ใหม่นะครบั แล้วท่านจะช่วยเขาให้เป็นประโยชน์กบัองค์กรได้นะครบั เอาคน 

สูงอายุมา recycle และท่ีส�าคัญคือต่อไปนี้การเรียนในระบบ จะลดความ

ส�าคญัลง เขาจะไม่สนใจปรญิญา เพราะสถานประกอบการไม่มองแล้วว่าจะ 

จบจากที่ไหน มหิดล จุฬา Harvard หรือ MIT เหมือนกันทั่วโลก ไม่สน 

อีกแล้ว เขาจะดูว่าคุณมี Competency ตอบโจทย์บริษัทเขาหรือไม่

เพราะฉะน้ันตอนนีก้ระบวนการเรยีนรูต้้องเปลีย่นครบั คณุต้องเรยีน

รู้สิ่งใหม่ ๆ ต้อง relearn คือเรียนรู้สิ่งใหม่ อาจจะเรียนรู้สิ่งเดิม แต่ด้วย 

มุมมองใหม่ มันถึงจะเกิด outcome แบบใหม่ แล้วจะต้องไม่ยึดติดครับ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยตรงนี้เยอะมาก เรียนจบ Ph.D. เรื่องนีเ้มือ่ 20 ปทีี่แล้ว  
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รู้แต่เรื่องนี้สอนแต่เรื่องน้ีอย่างอ่ืนสอนไม่เป็นแล้ว ทั้งที่หลักสูตรตัวเองก็มี 

คนเรียน 3 คน 5 คน ต่อไปปิดหมดครับเชื่อผมนะ จะต้องรู้จักไม่ยึดติด ท่าน 

นายกสภาฯ พูดเรือ่งนีก้บัผมนะ ต้องละ วางบ้าง ไม่ยดึติดนะ ต้องเอาธรรมะ 

มาช่วย กระบวนการต้องเปลี่ยนต้องอยู่นอกห้องเรียน เริ่มเรียนจากการใช้

ความคดิ เพราะการเรยีนจากการปฏบิติัมันจะเหน็ปัญหาตลอด ครตู้องเปลีย่น 

หน้าทีเ่ป็นถาม ไม่ต้องสอน ถามคือสอน กระตุ้นให้เขาคดิ ให้เขาไปหาค�าตอบ

มาให้ได้ เรียนด้วยความกระตือรือร้น ครูต้องช้ีแนะอยู่ห่าง ๆ เป็น coach 

หรือเป็น mentor หัดให้คิดนอกกรอบ ให้เน้นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ น่ี 

คอืบณัฑติในอนาคตทีจ่ะตอบโจทย์ประเทศต่อไป และสิง่เหล่านีท่้านปลกูฝัง 

ไปในตัวเขา เขาจะไปปรับเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อเขาเผชิญกับ Disruption 
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ผมชอบ Jack Ma พูดอันนี้มากเลยครับ Jack Ma พูดตอนที่เขาจะ

วางมือ เขาไปพูดใน World Economic Forum เขามาวางมือประมาณ

เดือนกันยายน เขาพูดตอนเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้ว Jack Ma บอกว่า 

Education must change to empower future generations เขา

มองถึงข้างหน้าให้คนรุ่นใหม่ ส�าคัญมากนะครับ เขาบอกว่าจะต้อง stop 

teaching knowledge จากประสบการณ์เขา คุณต้องหยุดสอน คุณต้อง

ท�าตัวเป็น facilitator และที่ส�าคัญก็คือว่าจะสอนอย่างไรให้ตัว Machine 

ตัว Automation ทั้งหลาย มันสู้เราไม่ได้ เขามีความรู้สึกว่าเราต้องเหนือ

กว่าเครื่องมือ เครื่องจักร หรือ Automation เขาเน้นเรื่อง soft skills นะ

ครับ soft skills เป็นเรื่องส�าคัญ เป็นตัวที่จะบูรณาการการเรียนรู้และท�าให ้

เกดิจนิตนาการ เกดิ Imagination และไปสร้าง Innovation เรือ่งของคุณค่า 

เรือ่ง Believing เรือ่ง Independent Thinking, Teamwork และ Care for  

others คอือยากให้คนอืน่ดข้ึีน อยากให้โลกนีม้นัดขีึน้ เพราะฉะนัน้วชิาต่าง ๆ   

ที่เราคิดว่ามันไม่ส�าคัญมันไม่ใช่ ตัวนี่เป็นตัวที่จะ nurture หรือบ่มเพาะ 

คนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬา ดนตรี วาดรูป ศิลปะ ฯลฯ ท�าให้คนมีความเป็น

คนและท�างานอย่างมีความสุข ตรงนี้เป็นเรื่องส�าคัญนะ เป็นเรื่องที่อยาก 

จะเน้นกับพวกเรานะครับ 
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เพราะฉะนั้นในมุมมองของผม อุดมศึกษาข้างหน้าท่าน เป้าหมาย

สุดท้ายของการจัดอุดมศึกษาไม่ใช่ปริญญาอีกต่อไป แต่จะเป็นการจัดการ 

ศกึษาเพ่ือสร้างให้คนมอีาชพี มรีายได้ มีงานท�า ต่อไปนีเ้ด็กทีจ่บ ม.3 ม.4 มา  

ถ้าเขาอยากจะมาเรียน ต้องให้มาเรียน เด็กเขาไปท�า Start up แล้วยัง 

จะไม่รับเด็กมาเรียนได้อย่างไร เขาต้องการจะมาเติมเต็มอะไรบางอย่างที่

เรียนจาก Google ไม่ได้ ตรงน้ีคืออนาคตข้างหน้าครับ เพราะนั้นทุกอย่าง 

ต่อไปข้างหน้าจะเป็นเร่ืองของ Training เป็นเรื่องของ Non-Degree  

เน้นทักษะ สมรรถนะมากกว่าวิชาการ โดยกระบวนการเรียนรู้คือ เรียนจาก

การท�างาน จากการปฏบิตัจิรงิในสถานประกอบการ หรอืภาคอตุสาหกรรม 

และท่านจะต้อง tailor made ให้เดก็เป็น Personalized Higher Education  

เน้นเรื่องการสร้าง Innovation การสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมการเรียนรู ้

ตลอดชวีติของคนทกุช่วงวยั และการศกึษานีค้อืเป็นทกุอย่างนะครบั ในการพฒันา 

ทุกอย่าง โดยเฉพาะพัฒนาคน การศึกษาคือ หัวใจของการพัฒนาคนให้มี

คุณภาพครับ ท่านต้องสร้างคนที่มีคุณภาพให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ 

คนเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างจริง ๆ ครับ
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ผมอยากจะย�้ากับพวกเราครับว่า อาวุธที่เราจะชนะคู่แข่ง ไม่ว่าจะ 

เป็นคนหรือเป็นองค์กรคือคุณภาพ คุณภาพจะประกอบด้วย 3 มิติใหญ่ ๆ   

ครบั 1) ความรู ้& นวตักรรม คอืแน่นอนท่านต้องมคีวามรู ้ท่านต้องสร้าง 

นวตักรรมให้ได้ ไม่อย่างนัน้ท่านไม่มคีณุภาพ ท่านแข่งกบัใครไม่ได้ ซึง่เกดิ 

จากการศกึษาและการวจิยั 2) ทกัษะ & สมรรถนะ ซึง่เกิดจากการฝึกอบรม  

3) ทศันคต ิ& คณุค่า ซ่ึงเกิดจากต้องเสริมสร้าง รวมทัง้คณุธรรมจรยิธรรม 

ด้วยครบั ถ้าเก่งและโกงไม่ได้ประโยชน์ต่อองค์กรหรือกบัประเทศเลย ซ่ึงตอนนี้ 

เรื่องทัศนคติ & คุณค่า (Attitude and Value) ถ้าเราไปดูองค์กรท่ัวโลก 

ให้ความส�าคัญตรงนี้มากครับ เพราะตรงนี้ส�าคัญ ว่าจะท�าให้องค์กรขยับไป 

ข้างหน้าหรือไม่ และจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ ก็ฝากไว้นะครับว่า 3 มิตินี ้

เรื่องของคุณภาพ ผมลืมพูดก็คือว่าสุดท้ายน้ี แน่นอนว่าคนเราต้องเรียนรู้
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ตลอดชีวิต เพราะบางอย่างวิชาการ 5 ปีก็ล้าสมัยแล้ว เทคโนโลยีก็ล้าสมัย 

เพราะฉะนัน้ท่านต้องใฝ่รู้ ต้องปรับตัวเอง มีความสนใจทีจ่ะต้องเรียนรูใ้หม่ ๆ  

ปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา

10 ทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 20 ซึ่ง Present ใน World 

Economic Forum เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา 10 ทักษะ ที่เขาเน้นว่า 

เป็นทกัษะในศตวรรษที ่20 คอื 1) แก้ปัญหาซบัซ้อนได้ 2) คดิในเชิงโต้แย้ง 

เป็นไม่ใช่คิดแล้วก็ตามผู้น�าไปหมดไม่เจริญ 3) มีความคิดสร้างสรรค์  
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4) รู้จักการบริหารคน ส�าคัญมากเพราะคนเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง  

5) Collaborate กับคนอื่นเป็น ท�างานได้อย่างราบรื่น 6) มีความฉลาด

ทางอารมณ์ 7) รู้จักผิดถูกกล้าตัดสินใจ บางคนเก่งดีแต่ไม่กล้าตัดสินใจ 

องค์กรกไ็ม่เจรญิเหมอืนกนั 8) ใส่ใจบรกิาร 9) มทีกัษะเรือ่ง Negotiation 

ทักษะการเจรจา และ 10) ส�าคัญคือว่าต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่าง

ยืดหยุ่น ไม่ใช่คิดวิเคราะห์แบบสุดโต่ง คุณจะไปไม่ได้เหมือนกัน นี่คือทักษะ 

ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในยคุน้ี กฝ็ากไว้นะครบัว่าส่ิงทีท่่านต้องบ่มเพาะลกูศษิย์ท่านครบั

ทศิทางของมหาวทิยาลัยในศตวรรษที ่21 ผมอยากจะเน้นย�า้ว่าตอนน้ี 

โลกก�าลังเข้าสู่ Automation Economy เป็นเศรษฐกิจยุคที่เป็นเทคโนโลยี 

ระบบ Autonomous ซ่ึงมันเป็นผลพวงจากการที่เรามีความก้าวหน้าทาง 

Big Data, Cloud Computing, Quantum Computing และ Machine 
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Learning เพราะฉะนัน้ในยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 มาถงึอย่างไรเรากเ็ลีย่ง

ไม่ได้ ว่าเราต้องท�างานคู่ขนานไปกับหุ่นยนต์ คือจะต้องเป็น Cobot คือตัว  

Collaborative Robots เลยไม่ใช่ว่าปล่อยให้มัน Autonomous ไป 

ทกุอย่าง ท่านจะต้องท�างานร่วมกบัเขาให้ได้ ต้องมกีระบวนการ เพราะฉะนัน้การ 

เปลีย่นแปลงตรงนีผ้มคดิว่าส�าคัญเลยเพราะพืน้ฐานอยูท่ีเ่ราแล้ว อุดมศกึษา

จะต้องเปลี่ยนตัวเอง จะต้องปรับวิธีคิด ปรับวิธีการท�างาน เพื่อตอบโจทย์ 

Demand ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน 4.0 เพราะก�าลังแรงงาน Labor 

force ในปัจจุบันนี้ เราต้องพัฒนายกระดับทักษะเขาให้ได้ จะต้อง retrain 

คือมาฝึกอบรมใหม่ อันนี้เป็นภาระหน้าที่ของเราครับที่อยากจะฝากไว้ 
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เพราะฉะนัน้การเตรยีมความพร้อม เรือ่งของคนในยคุ 4.0 เป็นเรือ่ง

ทีส่�าคญัจะต้องเน้นทศันคติแบบยืดหยุ่นครับ ไม่ใช่คนคิดอะไรแบบสุดโต่ง จะ

ท�างานอะไรกับคนอื่นเขาไม่ได้แล้วมันไม่ตอบโจทย์ข้างหน้าด้วยเพราะมัน

ต้องปรับตัวไปตลอดเวลา เพราะมันมี Disruption อยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้

ความคิดแบบยืดหยุ่นน้ีเขาจะถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญเลยนะ การจ้างงานใน

อนาคตคนนี้เขามองเลยเวลาคุณสัมภาษณ์ คุณมีความคิดแบบยืดหยุ่นไหม 

เป็น flexible minds หรือไม่ เพราะฉะนั้นงานแห่งอนาคต จะเน้นก�าลังคน 

ที่สามารถสร้างผลงาน ท่ีปรับตัวได้ เป็น Adaptive workforce จะต้อง 

ลื่นไหลได้ เพราะมันต้องเปลี่ยน คุณจะท�าแบบเดิมอยู่มันไม่ตอบโจทย ์

ข้างหน้า จะต้องมาแทนการท�างานแบบ Silo ซ่ึงตอนนี้ทุกอย่างมันเป็น  

Silo เพราะฉะนั้นก�าลังแรงงานในยุค 4.0 ก็คือว่า จะต้องการคนที่มีทักษะ

ในการท�างาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีกรอบความคิดที่ใหญ่ มีความสามารถ 

ในการสือ่สารเรือ่งทีซ่บัซ้อนให้คนอืน่รูด้้วย เพราะคณุท�าคนเดียวกไ็ม่ส�าเรจ็ 

คุณต้องสื่อสารกับคนในองค์กรเป็นทีมต้องช่วยคุณท�างานให้ส�าเร็จ และ 

ที่ส�าคัญคือจะต้องหัด Collaborate กับคนท่ีเขาเก่งกว่าเรา ดึงเราขึ้นมา 

ช่วยเราท�างาน ยกระดับตัวเองให้เร็วขึ้นให้ได้ ตรงนี้เป็นเรื่องส�าคัญ  

มหาวทิยาลยัจะเผชญิความท้าทายอย่างมาก ว่าในการท่ีจะสร้างระบบนิเวศน์ 

ที่จะตอบสนองต่อผู้ประกอบการ สร้างคนที่มี Growth Mindset ผู้เรียน

จะต้องท�างานกลุ่มหรือสามารถแก้ปัญหาท้าทายแบบเปิดได้ นี้คือสิ่งที่

เขาเน้นมาก และก็จัดให้มีการเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เชิง 

ประสบการณ์ คอืเรือ่งของ Problem-based Learning และ Experiential 

Learning คือเรียนจากประสบการณ์จริง 
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ทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษข้างหน้า ผมคิดว่าเราต้องยก

ระดับอุดมศึกษาสู่ระดับสากลให้ได้ ซ่ึงมีเร่ืองต้องท�าเยอะมาก ผมขอท่าน

แค่ 3 เรื่องที่ส�าคัญ คือท่านท�าคนเดียวไม่ส�าเร็จหรอกครับ การท�างานใน

อนาคตข้างหน้าต้องเป็น Network ท่านต้องสร้างเครอืข่ายเชงิกว้างและ

เชิงลึกในระดับนานาชาติด้วย คือในระดับประเทศไทยท่านต้องท�าอยู่แล้ว 

แต่แค่นัน้ไม่พอ ท่านต้องการคนทีเ่ก่งกว่าท่าน มาร่วมมอืกับท่านยกระดับ 

ท่านให้เร็วที่สุดครับ 3 ปี 5 ป ีต้องเห็นผลครับ ไม่ใช่รอ 20 ปี ท่านอยู่ไม่ได ้

หรอกครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของ Networking ส�าคัญมาก เร่ืองที่ 2 คือ 

มหาวทิยาลยัจะต้องสร้างทกัษะเชิงลกึทีเ่รียกว่า Deep skill และใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ และผมจะพูดเรื่อง Deep Skill ให้ฟังอีกในล�าดับต่อไป เรื่องที่ 3 

Backbone ส�าคัญ คือท่านจะต้องสร้างศักยภาพทางดิจิทัลให้แข็งแกร่ง  

นี่คือเรื่องที่ท่านต้องไปผลักดัน ตรงนี้เป็น Backbone จริง ๆ ในการพัฒนา 
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ทกุอย่าง ถ้าศกัยภาพทางดิจทิลัไม่แขง็แกร่ง ท�าอะไรไม่ได้หมดต่อไปข้างหน้า  

สูใ้ครไม่ได้ครบั เพราะฉะนัน้ถ้าผมมองในมมุมหาวทิยาลยัมหดิล ผมกก็ลบัมาที ่

ท่านอธกิารบดวีางไว้นี ้ก�าลงัท�าทีว่่าจะบรรลวุสิยัทศัน์เป็น 1 ใน 100 ของโลก 

หรอืเรามปีณธิานทีท่่านอาจารย์ปิยะสกลว่าไว้ “จะเป็นปัญญาของแผ่นดิน” 

ท�าได้ครบัท่านต้องไปคดิวเิคราะห์ด ูท่านต้องท�า ไม่อย่างนัน้ท่านจะไม่บรรลุ  

Vision กับปณิธานที่ท่านตั้งไว้ ที่ส�าคัญก็คือว่ามันจะเป็นประโยชน์ครับ  

มนัจะเป็นการยกระดบัทกัษะคนไทยทัง้ประเทศ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อเน้นทักษะแห่งอนาคต (ไม่ใช่ทักษะปัจจุบัน) 

ซึ่งตรงนี้ผมอยากให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นตัวอย่างที่ดี ในการเตรียมคน

อย่างองค์รวมเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศในศตวรรษที่ 21 
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การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep skill) คือศักยภาพในการวิเคราะห์ 

ประเมนิ แก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน เป็นหวัใจส�าคญั และท่านต้องท�างานกบัคนอ่ืน

ได้ด้วย เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ไม่เน้นการเรียนเพื่อให้ได้ปริญญา เพราะ

แค่นั้นมันไม่ตอบโจทย์ท่านอีกต่อไปข้างหน้าแล้ว แต่จะเน้นความสามารถ

ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  ในการใช้ชีวิต พร้อม ๆ  ไปกับให้ความส�าคัญเรื่อง 

ความคิดสร้างสรรค์ เนือ้หาสาระแบบสหวิทยาการ Interdisciplinary รวมถงึ 

ความจ�าเป็นที่ต้องมีทักษะเชิงลึกที่ต้องเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม ท่านเรียนรู ้

จากคนอื่นได้ครับตรงนี้ ยกตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ 30 ปีย้อนหลัง เขาปรับตัว 

เร็วมาก เขาปรับเมื่อ 30 ปีที่แล้วที่จะสู้กับ Disruption ของเรามาปีนี้ยัง 

ไม่ปรบัเลย อยากให้มหาวทิยาลยัมหดิลเป็นต้นแบบปรบัให้ได้ครบั สงิคโปร์เขา 

สร้างมหาวิทยาลยัใหม่เลย ปีล่าสดุ ค.ศ. 2017 สร้าง Singapore University 

of Social Sciences เพื่อจะตอบโจทย์อนาคตข้างหน้า มันไม่ได้ไปแต่

วิทยาศาสตร์ครับมันต้องมี Social Science ด้วย คู่กันไป ถึงจะมีความเป็น

คนและท�างานอย่างมคีวามสขุ มนัถงึจะประสบความส�าเรจ็ หรอืเขาไปปรบั

มหาวิทยาลยัเดิมครบัเปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยัใหม่ อย่าง Nanyang เดมิเป็น

วิทยาลัยเทคโนโลยี ปรับเป็น NTU ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ตอนนี้ NTU อยู่ใน

อันดับ Top 50 ของโลก (The World อันดับ 48 และ QS World อันดับ  

11) ค.ศ. 2009 สิงคโปร์ต้ัง Singapore University of Technology 

and Design ร่วมมือกับ MIT น�าคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ MIT มาเป็น

อธิการบดีเลย เพราะเขาเห็นว่าเทคโนโลยีเรื่องดีไซน์เป็นเรื่องส�าคัญ ตั้งเป็น 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางเลย เพราะตอบโจทย์ข้างหน้า SUTD ไม่ได้เป็น 

มหาวทิยาลยัตัง้ใหม่นะครบั เปลีย่นจากมหาวิทยาลยัเดมิชือ่ SIM ปรบัเปลีย่น  

ปรบั Mission ใหม่ ปรบัอะไรใหม่หมดเลย และเวิร์กมาก ม ีCollaboration 

เป็น Network กบั MIT อยากให้ดูตวัอย่างทีผ่มพดูนีเ้ป็นระดบัมหาวิทยาลยั 
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คณะก็เหมือนกัน บางคณะต้องปรับด้วย อาจต้องยุบรวมกัน ไม่อย่างนั้นจะ

อยูไ่ม่ได้ สงิคโปร์เขายงักล้าท�าเลยนะครับ กฝ็ากไว้ตรงนี ้โดยเฉพาะวทิยาลยั

โปลิเทคนิคบวกกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เขาเน้นการสร้างหลักสูตรที่พัฒนา 

ทักษะออกมาเป็น 500 กว่าหลักสูตร เพราะว่าตอนนี้ประเทศต้องการ 

ขบัเคลือ่นโดย Competency and Skill ไม่ต้องท�าอะไรเลยเน้นตรงน้ีอย่างเดียว  

เขาถึงได้แข่งกับใครได้ในโลก 

ผมเองไม่อยากพูดประโยคนี้เลยครับ แต่นี่คือประมวลมาจากที่ไป

ศึกษามาว่า ต่อไปผมคาดการณ์ด้วยตัวผมเองนะถูกหรือผิดผมไม่รู้ ฝาก 

ท่านไปพจิารณาต่อว่าต่อไปข้างหน้า Comprehensive University มนัจะ 

เป็น Outdated concept จะต้องปรับเปลีย่นตรงนีล้งให้ loose identity  

คือมคีวาม Comprehensive ให้น้อยลงเพราะอะไร มันไม่ตอบโจทย์เร่ือง  
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Resource management มันเป็นเบีย้หวัแตก เพราะฉะนัน้ต่อไปข้างหน้า 

จะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะต้อง down sizing ลงมา และเน้นสิ่งที่คุณถนัด 

สิง่ทีเ่ป็น strength ของคณุและคณุทุม่งบประมาณให้เต็มทีค่ณุจะแข่งคน

อื่นไดค้รบั ผมเชื่อว่าตอ่ไปข้างหน้าลองไปดูสิงคโปร์เขาตั้งเป็นมหาวทิยาลยั 

เฉพาะทางหมดเลย มันถึงตอบโจทย์คน และตอนนี้ยังมีความต้องการเป็น 

Comprehensive University อยู่บ้าง แต่ปริมาณจะลดลงอย่างมหาศาล 

แล้วก็ต้องปรับรูปแบบด้วย ไม่ใช่เป็น Comprehensive แบบเดิมที่เป็น  

Silo เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองไปข้างหน้า next millennium นี้คือว่าทุก 

มหาวทิยาลัยทัว่โลกจะเหมอืนกนัก็ต้องเป็น Global University ครบั เพราะ 

ว่าตอนนีท้กุอย่างมนั Globalization หมดแล้ว คณุต้องตอบโจทย์อนาคต 

ให้ได้ โดยเฉพาะเรือ่งของ Disciplines ท้ังหลายมนัจะไป Interdisciplinary  

เป็น Multidisciplinary ทีส่�าคญัคอืเรือ่ง Content-based teaching จะ

หมดไป จะเป็นเรือ่งของ Integrated outcome-based education ครับ 

Entrepreneurial culture เน้นการสร้างทักษะ สมรรถนะ และดิจิทัล

เทคโนโลย ีนีค้อืสิง่ทีค่ณุจะต้องสอน บณัฑติทีต่กงานทัง้หลาย จะต้องกลบั 

มา train ใหม่ ให้เป็นก�าลังคนที่มีทักษะ สมรรถนะสูง และเราต้องเริ่มสิ่ง 

ที่เป็น demand เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดลต้องเป็นผู้น�า 

เพราะตอนนี้ที่เป็นปัญหามากว่าคือเก่ง แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คุณจะ

ไปอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร เขาสื่อสารภาษาอังกฤษกันหมด ใครจะจ้างคุณ 

ก็ได้แค่ค่าจ้างเงินเดือน 2-3 หมื่นบาทอยู่เมืองไทย บริษัทฝรั่งเขาไม่จ้าง ไป 

ASEAN ก็ไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญจริง ๆ ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่แน่นอนว่า 

ต่อไปข้างหน้าการแข่งขันสูงขึ้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้อง recruit คนที่

เป็น The Best and The Brightest People เข้ามาในองค์กร ทุกองค์กร

จะเหมอืนกันหมด เพราะตอนนีปั้ญหากค็อืว่าเราอ่อนด้อยเรือ่ง Innovation 
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มาก เพราะคนไม่เก่งจริง อยากไปย�้าประโยคสุดท้ายว่า In action it not 

an option คุณไม่มีทางเลือก คุณไม่มี option คุณต้องท�าเสียแต่วันนี้ เดี๋ยว 

กลับจากห้องนี้ไป ๆ เรียกประชุมเลยนะ ท่านคณบดีทั้งหลาย ต้องปรับ  

ไม่อย่างนั้นคุณอยู่ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นประเทศไปไม่รอดครับจะเป็นโลกสวย

หรือเป็นความฝันอยู่นั้นเอง

เรื่องการปรับองค์ประกอบพ้ืนฐาน พวกเรารู้ดีอยู่แล้วผมอาจจะ

ไม่ต้องพูด คุณต้องปรับหลักสูตรหลักสูตร 20 ปีที่แล้วคุณจะไปตอบโจทย์

อนาคตได้อย่างไร กระบวนการสอนคุณต้องปรบัใหม่ว่าต้องไปเรยีนของจรงิ

ในสถานที่จริง ต้องเป็นการเรียนรู้จากการท�างาน เรียนให้เขาคิดวิเคราะห์

เป็น บทบาทอาจารย์นี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับ 
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มกีารส�ารวจสถานประกอบการว่าอยากให้สถาบนัอุดมศึกษาปรับตัว 

อย่างไรมากที่สุด เขาบอกน่าจะปรับหลักสูตร มันไม่ตอบโจทย์ ปรับกฎ 

ระเบียบ เขารู้เรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ทัศนคติอาจารย์ การจัด 

การเรียนการสอน กระบวนการสอนแบบใหม่นะครับ
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ถ้าเราไปดู OECD ซึ่งเขารวบรวมไว้ต้ังแต่ ค.ศ. 2016 แต่ผมว่า

มันยังทันสมัยอยู่ เพราะเขายังเอามาใช้กันอยู่ ว่า 40 key technologies 

ส�าหรับ future อยู่ในน้ีครับ และเขาแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ Digital, 

Biotechnologies, Energy Environment และ Advanced Material 

ต่อไปน้ีคุณเน้นสอน 40 เทคโนโลยีหลัก ส�าหรับอนาคตอย่างนี้พอ ไม่ต้อง

ไปสอนอย่างอ่ืน ให้เขาไปใช้ได้จริง ๆ นี้คือสิ่งท่ีเขาวางแผนไว้ครับ OECD 

เขาวางแผนไว้ในยุโรป

ผมอยากให้ท่านดูข้อมูลน้ี ปัจจุบันนี้ NUS เขาปรับใหม่ อย่างจะ

เรียนเรื่อง Digital เขาก็แบ่งเป็นต�าแหน่งต่าง ๆ ที่ใช้ทาง Digital อย่างเช่น

เรื่อง Data Scientist ต้องการเยอะที่สุด นี้คือข้อมูลบ้านเรา เขาไปส�ารวจ 

บริษัท 2,900 กว่าบริษัท โดยบริษัท IRIS สภาการศึกษาจ้างไปส�ารวจว่า
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คุณต้องการอะไร แรงงานด้าน Digital ต้องการต�าแหน่งประมาณนี้ครับ 

23 ต�าแหน่ง แล้วมา match กับ Competency หรือ Skill ที่ต้องใช้ใน

แต่ละต�าแหน่ง เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ คือการท�าหลักสูตรใหม่ของท่านไม่ใช่

เป็นรายวิชาอีกแล้ว อย่างเช่นต�าแหน่ง Data Scientist จะต้องใช้ 6 Skill 

หรือ Competency แค่นี้คุณสอนแค่นี้เลยนะ นี่คือสิ่งที่เขาท�าไปแล้วและ 

เขาพิสูจน์แล้วว่าประสบความส�าเร็จครับ ไม่ต้องมานั่งสอนรายวิชาต่างๆ 

ทีไ่ม่ได้ประโยชน์ พืน้ฐานเดก็เขารูม้าอยูแ่ล้วคณุไม่ต้องสอน จะเห็นว่าตอนนี้

ถ้าเอา Skill, Competency เป็นตัวหลกัคณุจะจดัการเรยีนการสอนอย่างไร

นั้น จะใช้เวลาลดลงอย่างมากเป็นเหตุผลว่าท�าไมตอนนี้ปริญญาตรีที่ NUS 

เหลือ 2 ปี จริง ๆ เพราะมันเรียนเท่าน้ีแหละ เร่ืองไม่ส�าคัญหรือไม่จ�าเป็น

ไม่ต้องไปสอนเสียเวลา 
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Stanford University ใน ค.ศ. 2016 เปลีย่นอธกิารบดใีหม่ ชือ่เลวนี  

โดยเริ่มใน ค.ศ. 2016 เปิดหลักสูตรปริญญาตรีระบบใหม่ รับเด็กใหม ่

ปริญญาตรีออกแบบเรียนเอง เลือกตารางการเรียนเอง เลือกวิชาเรียนเอง 

ให้เวลาคุณ 6 ปี เรียนออนไลน์ จัดตารางเองตามอัธยาศัย จบไปแล้วจะมา

เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ จะกลับมาเป็นครูด้วยก็ได้เขา welcome อย่างมาก รู้ว่า

เรยีนไปด้วยท�างานไปด้วย ต้องใช้ความรู้อะไรมาเลอืกเรยีนสิง่ทีต่วัเองน�าไป 

ใช้จริง ๆ เพราะฉะน้ันตั้งแต่ ค.ศ. 2016 Stanford University บอกว่า 

ปี 1 ไม่ต้องเลือกคณะครับ อยากเรียน ๆ ไป ยังเป็นระบบก่ึง ๆ เก่ากับ 

ใหม่ ยังอยากได้ปริญญา 4 ปีให้ปริญญาเมื่อเรียนครบหน่วยกิต แต่อันนี้ก็

เป็นอันที่เป็น Big charge ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

แต่ท่านเชื่อหรือไม่ Stanford University ประกาศ ค.ศ. 2025 

ให้นักเรียนมาบอกว่าต้องการจะมีความรู้จะไปท�างานมีอาชีพอะไร บอก 

mission มาไม่ใช่บอก major ว่าเป็นแพทย์ เป็นวิศวะ บอก mission  

ว่าอยากท�าอะไร อยากเก่งด้านใด แล้วครูจะ tailor made ให้คุณ นี่คือ 

Mission ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเบอร์ 1 ของโลกครับ
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แซง Harvard University, MIT ปรับตัวเองตอบโจทย์อนาคตข้างหน้า  

ท่านอธิการบดีประกาศบ้าง ค.ศ. 2025 เอาเป็นตัวอย่างให้ประธาน กกอ. 

ใหม่ ชื่นใจหน่อยครับ ผมอยากให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้น�านะ ผมว่าเรา

ท�าได้ อย่าติดแบบกรอบเดิมแล้วอย่ามาอ้างว่าถ้าคิดอย่างนี้ สกอ. ไม่อนุมัติ 

สกอ. ไม่มีแล้วนะ หมดไปแล้ว และผมได้ข่าวท่านประธาน กกอ. คนใหม่นี้

ก็จะเปลีย่นแปลงอะไรน่าดูครับ ท่านเสนอไปเถอะเขาจะไปผลกัดนัให้ส�าเรจ็

แน่นอนไม่ต้องกลวั น่ีคอืเรือ่งจรงิ เขาประกาศแล้วครบั มนัไม่ใช่ความฝันอกี

แล้วนะ ทุกคนต้องปรับตัวครับ 

และผมก็ดีใจครับตอนนี้มหาวิทยาลัยเมืองไทยปรับไปเยอะมาก 

อย่างเช่นตอนนี ้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาจารย์อนชุาติเราไปเป็นคณบดี

คณะวิทยาการการเรียนรู้ ปริญญาตรี ปี 1 ปี 2 ไม่สังกัดคณะครับ เรียนสิ่งที่
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ตวัเองไม่ตกีรอบ เหน็ไหมครบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท�าเป็นมหาวทิยาลยั

แรก และคล้าย ๆ กึ่ง ๆ Stanford University มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 

ใช้ AI Coding เด็กปี 1 ทุกคณะมาเรียนได้หมดเลย ข้ามคณะได้นะครับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยิ่งไปไกลใหญ่ Ecole 42 

ครับ เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเก่ียวกับโปรแกรมเมอร์ สร้างโปรแกรมเมอร์นะ 

ไม่มีปริญญา เรียนจากการท�างาน ส่วนใหญ่ใช้ Advisor ให้มี Mentor และ 

Mentor เชญิมาจากบรษิทัใหญ่ ๆ  ทัง้น้ันเลยครับ สถาบนัการจดัการปัญญา 

ภวิฒัน์ กเ็ป็นอกีมหาวทิยาลยัหนึง่ถอืเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนเขาปรบัตวัไป 

ล่วงหน้าแล้วตอนนี ้เขาไม่มีคณะเหมือนกนั (คอืเขายงัมีคณะอยูแ่ต่ว่าเดก็เลอืก 

เรียนโดยไม่ต้องมีคณะ) ท�าแล้วครับรับเด็กปี 1 ไปแล้ว แล้วมหาวิทยาลัย

มหิดลลองไปคิดดูนะว่าจะท�าอะไรบ้างเพื่อจะตอบโจทย์อนาคตให้ได้
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ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนครับ วัฒนธรรมการเรียนรู้เปลี่ยน วัฒนธรรม

การด�ารงชวิีต life style นัน้เปลีย่นหมดแล้ว วฒันธรรมในการท�างานเปลีย่น

หมดเลย จาก Technology Disruption แล้วคนไม่เปลี่ยนได้อย่างไร ตอน

นีเ้ราเป็นสถาบันการศกึษาจะต้องสร้าง หรอืเตรยีมทกัษะ สมรรถนะส�าหรบั

อนาคต ผมย�้ากับท่านอีกครั้ง ต้องเป็น New Mindset ทัศนคติแบบใหม่ 

เป็นเรื่องส�าคัญ ไม่ใช่ไปท�างานแบบทัศนคติแบบเดิม องค์กรเขาไม่รับหรอก 

Skillset แบบใหม่ครับ Behavior set เร่ืองพฤติกรรมส�าคัญมาก รวมทั้ง 

Toolset ท่านต้องมีเครื่องมือให้เขาออกไปด้วยที่จะไปสู้ขับเคลื่อนในการ

เปลี่ยนแปลงข้างหน้า 

ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากให้ดู OECD เมื่อ ค.ศ. 2018 เขาบอกว่า 

skill ยากที่จะหามาได้อันดับ 1 คือ Creativity Innovation ยากถึง 77% 
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Leadership 75% Problem solving 61% แต่ถ้าพูดถึงความส�าคัญของ ๆ  

ทกัษะเขาให้ Problem solving มาอันดับ 1 นะครบั รองลงมากจ็ะเป็นเรือ่ง

ของการปรบัตวัครบั คุณต้องไปปรับตัวข้างนอกให้ได้ Adaptability นะครบั 

เรื่องของ Leadership ครับมาอันดับ 3 และคัดมาเป็นเรื่องของ Creativity 

Innovation นี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเขาท�าการศึกษาตลอดแล้วก็มองไป 

ข้างหน้าตลอดนะครับ 

เพราะฉะนัน้บทบาทของครูต้องเปลีย่น อาจารย์ต้องไม่สอน อาจารย์

ต้องออกแบบการเรยีนรูแ้ละอ�านวยความสะดวก นกัเรยีนต้องเรยีนจากการ

ท�างาน จากการลงมือปฏิบัติจริง ครูท�าหน้าที่เป็น Coach หรือเรียนจาก

ประสบการณ์การท�างาน ครเูป็น Mentor คอืไม่ต้องอยูใ่กล้ตวั นัง่อยูแ่ล้วให้ 

เด็กไปท�าและกลับมา reflect กัน สิ่งส�าคัญที่เราขาดคือจิตวิญญาณความ
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เป็นครูครับ ผมเองได้ซึมซับจากท่านอาจารย์ที่น่ังข้างหน้า 4 ท่านในห้อง

ประชุมนี้ ท่านเป็นครูสมัยโบราณ ผมก็จะมีความเป็นครูสมัยโบราณเยอะ 

ว่าเรื่องนี้ส�าคัญนะครับว่าท่านต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู จะต้องให้เด็ก

เข้าถึงได้ สัมผัสได้ แลกเปลี่ยนความคิดได้ ส�าคัญคือท่านจะต้อง Motivate 

หรือ Inspire เด็กให้ได้ ต้องเปลี่ยนชีวิตเขาให้ได้นะครับ และส�าคัญคือจะ

ต้องรู้ว่าเด็กถนัดอะไร เด็กมีศักยภาพด้านไหน ต้องให้เขาผลักดันให้เขาไป

สุด ๆ ให้เขาไปสร้างจินตนาการ ไปสร้าง Innovation ให้ได้ ให้ไปเปลี่ยน

ชีวิต เปลี่ยนแปลงโลกให้ได้ อันนี้ส�าคัญมากนี้คือบทบาทครูใหม่ครับ ที่ท่าน

ต้องปรับตัว 
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อันสุดท้ายท่ีอยากจะบอกพวกเราคือว่า ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการคือ

อะไร ผมยกเอา EU เป็นตัวอย่างให้ท่านดู EU ต้ังไว้เลยนะครับว่าเขาให้

นโยบายเรื่องอุดมศึกษากับประเทศ EU 24 ประเทศ ว่า ค.ศ. 2025 21st 

century EU graduates จะตอ้งมคีุณสมบัติดังนี้ (ลอกไปเลยครับเขาคิดมา

ดีมาก) 1) จะต้องเป็น Global citizens คุณต้องเก่งไปท�างานที่ไหนบนโลก

นี้ก็ได้ work-ready ต้องพร้อมท�างานได้เลยไม่ใช่เป็น intern ใหม่ 2) ต้อง

มีทักษะครับ จะต้องมีความยืดหยุ่น flexible หรือ resilient ล้มต้องลุก

ได้ ต้อง Innovative 3) ที่ส�าคัญคือคุณต้อง Contribute ต่อตลาดแรงงาน

ต่อสังคมที่คุณอยู่รวมทั้งหน่วยย่อยชุมชนครับ ในการพัฒนาชุมชน 4) ต้อง

เป็น Lifelong learners 5) จะต้องเป็น Entrepreneurial thinkers และ

ทีส่�าคญัเป็นประเดน็ทีม่ปัีญหาทัว่โลกคอืว่า 6) คณุต้อง communicate กบั 

collaborate อย่างมีประสิทธิภาพกับคนอื่นได้ครับ เพราะคุณท�าคนเดียว
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ไม่ส�าเร็จ คุณต้องดึงคนทั้งองค์กร ทั้งโลกไปกับคุณนะครับ นี้คือผลสัมฤทธิ์

ที่อยากได้ครับอยากเห็นนะครับ

อีกปัจจัยหนึ่งคือว่าปัจจัยที่ท�าให้องค์กรหรือมหาวิทยาลัยประสบ

ความส�าเร็จ ผมเอามาจาก Jim Collins นะครับ Good to Great ท่าน

นายกสภาฯ ชอบมาก มันไม่ใช่ Good เฉย ๆ มันต้อง Great มี 6 ปัจจัย

เราทราบอยู่แล้ว Great Leadership ต้องเป็น Right People คุณต้องใช้

คนให้เป็น ต้องเอาคนที่เหมาะกับตรงนั้น เก่งด้วยนะครับ ต้อง focus เรา

มี Limited Resource จะบอกให้ครับคุณจะท�าอะไรคุณเก่งตรงไหนคุณ

ต้องท�าตรงนั้น Mechanism for Feedback โดยเฉพาะเรื่อง Customer 

Satisfaction เรื่องของ Culture ส�าคัญมากเป็นตัวที่จะ drive องค์กรได้ดี 

และสุดท้ายครับตัว Backbone ปัจจัยส�าคัญก็คือต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้

ถึงจะประสบความส�าเร็จ
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ถ้าท่านไปดูรายงานของ SDG Index 2019 ประเทศไทย ขึ้นมา

ทั้งหมด 19 อันดับ ขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของ ASEAN เลยครับ ชนะประเทศ

อื่นหมดเลย key คืออะไร ฟังแล้วน่าภาคภูมิใจครับว่าการที่คุณจะอยู่ได้

อย่างย่ังยืนนี้ Self-sufficiency ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 ครับ นี่คือฝรั่งท�านะครับ เขาใส่ไว้เลยครับว่าตอนแรก SDG ของ

สหประชาชาติไม่มทีางเกดิถ้าไม่น�าเอา Self-sufficiency ไปใช้ และเขาเขยีน

ของประเทศไทยตรงนีเ้ป็นตัวส�าคัญเลย ท�าให้เกิด Balance Development 

เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้กัน น�าเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ 
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ผมคงไม่ต้องพูดซ�้านะว่าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องส�าคัญ พอ

ประมาณ มีเหตุ มีผล ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือ Risk management เพราะ

ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมาก แต่ที่ส�าคัญคือคุณต้องมี knowledge 

intensive มี Innovation และคุณต้องมีคุณธรรมครับ ไม่อย่างนั้นองค์กร

อยู่ไม่ได้ 
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ผมคิดว่าปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จขององค์กรคือ Leadership 

ผมแนะน�า 3 เรือ่งว่า Leadership 1) จะต้องปรบัทศันคตแิละวธิคีดิใหม่ 

ให้มองไปข้างหน้าครับ ให้ทันโลก และคุณต้องมองเรื่องนี้ให้ไกลและเห็น

ก่อนคนอื่นในองค์กรคุณ ไม่เช่นนั้นคุณจะมาเป็น leader ได้อย่างไร และ

องค์กรคุณก็จะอยู่ไม่ได้ 2) ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ ท�าแบบเดิม

มันจะได้ผลใหม่ได้อย่างไร แล้วสุดท้าย 3) คือบางอย่างมันต้องสร้างครับ

โดยเฉพาะการสร้างทักษะ สมรรถนะ ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งทุกคนใน

องค์กร ค�าว่าผู้น�า จริง ๆ ผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะสูงสุด หมายถึงทุกคน

ครับ คณุอยู่หน่วยไหนคณุตอ้งเป็นผูน้�าตรงนัน้ได้ด้วย ไมอ่ย่างนั้นองค์กร

ก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
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สิง่ทีอ่ยากจะฝากว่าส�าคญัคอื ถ้ามองในแง่ University นี ้University  

Leadership คือคุณต้องเห็น Global Trends ไม่อย่างนั้นคุณตามโลก 

ไม่ทัน คุณต้องคาดการณ์มองไปข้างหน้าให้ได้ ท่ีส�าคัญคือคุณต้องใส่ใจ  

Performance ของมหาวทิยาลยัคณุว่าคณุม ีPerformance ตอบโจทย์ 

หรือไม่ สิ่งส�าคัญที่จะต้องท�าคือจะเกิด Performance ที่ดีจะติดเรื่อง  

Internal Management เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องบริหารจัดการ เรื่องคน  

และสิ่งหนึ่งในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาแน่นอนคุณทิ้ง Ranking ไม่ได้  

Performance ที่ reflect อีกเร่ืองหนึ่งคือเรื่อง University Ranking  

แต่ไม่ใช่แค่เอาแค่อันดับขึ้นนะ เป้าคือว่าจะท�าให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 

Global University ได้ยงัอย่างไร รองสดุท้ายคืออะไรบ้างนะครบัทีจ่ะท�าให้

คุณปรับปรุง หรือพัฒนามหาวิทยาลัยคุณให้ขึ้นไประดับสากลระดับโลกได้  

นี่เป็น what นะ แต่สุดท้ายมาตกม้าตายถ้าคุณไม่ท�าอันสุดท้ายครับ How 

จะท�าอย่างไรให้ตรงนี้มันส�าเร็จ ก็ฝากไว้นะครับ 6 Step นี้ ผมคิดว่ามันเป็น

เรื่องที่อยากจะฝากไว้ว่าท่านต้องไปคิดนะครับ
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มีคนเขาไปท�า study มาบอกว่า 21st century most important  

leadership skills ส�าหรับยคุ Internet Century ม ี2 ข้อ ข้อ 1 Agility  

ต้องฉับไว คล่องแคล่ว ตอนนี้ไม่ใช่ Economy of scale เป็น Economy  

of speed ท่านนายกสภาฯ บอกว่าแต่ก่อนปลาใหญ่กินปลาเลก็ตอนนีไ้ม่ใช่

ปลาเล็ก แต่คุณเร็วคุณคล่องตัวคุณปักธงได้ก่อน คุณชนะ ตัวใหญ่ล้มครับ  

Agility ส�าคัญมาก ข้อ 2 ต้องมี Innovation ด้วยถึงจะสู้กับเขาได้ เป็น 

ทักษะที่ส�าคัญมากนะครับ 

ใน World Economic Forum ปีนี้เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 เขา 

Address เรื่องนี้ด้วย เป็นเรื่อง Future Leader ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับ

และเป็นคนทีต้่องสร้าง Future Leader เป็นเร่ืองส�าคัญมากว่าอยากจะฝาก

กับพวกเราครับ เขาสรุปเรื่องนี้ว่า Education เป็น key tool ในการที่จะสู้
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กับความท้าทายการเปลีย่นแปลงจาก Disruption ข้างหน้า แล้วทีส่�าคญัคอื 

Economy of Future จะเป็น knowledge-driven อย่างท่ีผมย�้าไปแล้ว 

เพราะฉะนั้นต้องเตรียมคน ให้เขามีความพร้อมและแกร่งพอที่จะไปอยู่บน

คลื่นของการเปลี่ยนแปลง wave of change โดยเฉพาะเขาต้องการเรื่อง

ทักษะ ซึ่งจะไปท�าอาชีพใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้ เพราะฉะนั้นเขาบอก

เลยว่า Higher education จะต้องปรับที่จะ meet demand ของ future  

of work เพราะต่อไปข้างหน้าลูกศิษย์เราจะต้องไปท�างานอาชีพใหม่ที่ 

ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน

เพราะฉะนั้น Future leaders จะต้องได้รับการ nurture หรือ

บ่มเพาะ 1) ก็คือเร่ือง Agility ผมพูดแล้วนะต้องคล่องแคล่ว ปราดเปรียว 

ให้เร็ว 2) learning mindset ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และ 3) จะต้องเป็น 
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entrepreneurial drive ด้วย เพราะคุณต้องพัฒนาที่จะไปสร้างสิ่งใหม่

ให้ได้นะ สร้างอาชีพใหม่ให้ได้ สร้างสถานประกอบการใหม่ให้ได้ เพราะ

ฉะนัน้ตอนนีส้�าคญัมากเลยว่ามหาวทิยาลยัอาจจะต้องบ่มเพาะคน เรือ่งของ 

resilience คือความยืดหยุ่น และดีดกลับได้ หมายความว่าไม่ใช่ยืดหยุ่น

แล้วหายไปนะ คุณฟุบเมื่อไหร่คุณลุกเด้งขึ้นมาให้ได้ สู้ต่อไปข้างหน้าให้ได้ 

เพราะ resilience จะเป็น hallmark ของ good entrepreneurs, ส�าหรับ 

entrepreneurs รูอ้ยู่แล้วว่าบางทต้ีองท�าต้ัง 100 คร้ัง ถึงจะประสบผลส�าเรจ็ 

และ resilience จะเป็นสิ่งส�าคัญในการที่ deal กับเรื่องของ frustrations 

กับ challenges ที่มันอยู่ข้างหน้าอย่าง positive ไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึก

ท้อถอย หมดแรงนะครับ
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เขาแนะน�า 4 อย่าง ว่าต้องท�าอะไรในการฝึกอบรม future leaders 

1) คือต้อง Embrace technology คุณต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต้องอยู่กับมันได้ 2) Create more action-based learning 

models สร้างการเรียนรู้ที่เป็น action-based ครับ ต้องเรียนจากการ

ท�างานและต้องไปปฏบิตัจิรงิ ๆ  คอืค�าว่า action-based เขาแปลว่าเปลีย่น 

จาก classroom เป็น lab ไม่ใช่เป็นห้องปฏิบัติการอย่างเดียวนะ ก็คือ 

ลงไปในชมุชนในสถานประกอบการณ์ต่าง ๆ  action-based learning จะต้อง 

ช่วยแก้ real-life problems ของชุมชน สังคม และประเทศให้ได้

3) จะต้องเข้าใจบทบาทหรือรูปแบบของ business อย่างไร

คุณก็หลีกเลี่ยงเรื่องธุรกิจไม่ได้ครับ เพียงแต่ว่าจะต้องเข้าใจว่ามันมี 

multistakeholder จะต้องเอา corporate responsibility เป็น priority  
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และจะท�ายงัไงทีจ่ะสร้างเรือ่งของการมคีวามรบัผิดชอบ ม ีsustainability 

และคณุต้องอยู่ในบทบาทของ business ในสงัคมให้ได้ ส�าคญัก็คอืว่าผู้นัน้ 

จะต้องเก่ง เก่งท่ีจะ balance ระหว่าง profit กับ purpose ให้ได้ purpose 

ส�าคญัมากก็คอืเป้าทีเ่ราจะท�าให้ส�าเร็จ แต่อย่างไรก็ตามมนัต้องม ีprofit แต่ 

ของเราสถาบนัการศกึษาจะเป็น non profit ซึง่ไม่ใช่ว่า 0 เลย แต่มกี�าไร 

เลก็ ๆ  น้อย ๆ  เพือ่เอาไปพฒันาต่อ จะต้อง balance ตรงนีใ้ห้ได้ไม่อย่างนัน้ 

เราอยู่ไม่ได้เหมือนกัน 

และสุดท้าย 4) คือต้อง Support life-long learning โดย

สนับสนุนให้เขาได้อยู่ในเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่จะ

ท�าให้ชวีติการท�างานอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื และสามารถสร้างผลกระทบเชงิบวก

ให้แก่ส่วนรวม
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อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่ามันต้องเร็ว ต้องปราดเปรียว 

ท�าอย่างไรที่จะท�าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันแบบก้าวกระโดด  

เขาบอกว่าคุณต้องมี 6 ปัจจัยน้ี มี Innovation คุณต้องปักธงรวดเร็ว 

นะครับ ไปปักธงก่อนคนอ่ืนเขา คุณต้องเช่ือมกับชุมชน ชุมชนนี้รวมไปถึง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนด้วยนะครับ เทคโนโลยีต้องเอามาใช้ครับ  

ต้องมีการลงทุน มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะท�าสิ่งที่ดีสิ่งท่ีใหม่โดยไม่ลงทุน  

และสุดท้ายที่มันไม่ส�าเร็จ ที่มันไปไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ใน comfort zone 

เขาบอกว่าให้ less comfort zone คือต้องกล้าทีจ่ะออกจาก comfort zone  

อันนี้เป็นอันที่เป็นปัญหาใหญ่สุดเลยนะครับส�าหรับพวกเรา 
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จ�าได้ไหมครับนี้คือ CEO ของ Nokia เขาแถลงวันสุดท้ายที่บริษัท

เขาปิดล่มสลาย เขาบอกเขาไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย ถูกนะเขาไม่ได้ท�าอะไร

ผิดเลย ท�าตามทุกอย่าง ตาม protocol ของบริษัท ตาม protocol ของ

ตลาดหลักทรัพย์ แต่ว่าเขาแพ้ครับ 
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เพราะอะไร เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากครับ world changed 

too fast และคู่แข่งเขา powerful มาก ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้มาจาก Innovation 

ทั้งสิ้น 

เพราะฉะนัน้เขาเสยีดายว่าเขารู ้แต่จรงิ ๆ  เขารูแ้ต่เขาไม่ยอมเปลีย่น 

เขาไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ เขาพลาดโอกาสที่จะท�าให้บริษัทมีรายได้มหาศาล  

เขาเป็น Nokia เป็นระดับเบอร์ต้น ๆ ของโลก แต่ตอนนี้คือเขาพลาด 

แม้กระทั่งว่าตอนนี้เขารักษาองค์กรไว้ไม่ได้ 
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ผมอยากจะยกบุคคล 2 คน บุคคลหนึ่งเสียชีวิตแล้วคือ Einstein  

เขาพูดเรือ่งการศกึษาเยอะมากนะครบั เขาบอกระบบการศกึษาของปัจจบุนั

เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเขา เขาใช้ค�าว่า “เรียนรู้” นะ Learning กับ  

Education System และเขาบอกว่าความล่มสลายของระบบการศึกษา  

มันไม่ได้เกิดจากว่ามีสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาหรอกนะครับที่ท�าให้ 

ล่มสลาย มนัล่มสลายเพราะว่าคนในองค์กรอยูเ่ฉย ๆ  ครบั without doing  

anything อย่าเป็นอย่างน้ันนะครับคนมหิดล ท่านต้องเปลี่ยนแปลงครับ 

ท่านต้องปรับตัวนะครับ

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

82



Jack Welch เป็น CEO ของ GE ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเรื่อง Leadership 

บอกว่าถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของภายนอกเร็วกว่าภายในเม่ือไหร่นั้น

คืออวสานนะครับ Jack Welch บอกว่า Disrupt Ourselves Before We 

Get Disrupted ท่านจะต้อง Disrupt ตัวเองก่อนไม่อย่างนั้นโลกมันจะ

มา Disrupt ท่าน ท่านก็อยู่ไม่ได้ครับ ขอบพระคุณมากครับ
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ความเป็นมาในการจัดแสดง
ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”

“มหิดล” เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่าง

ใหญ่หลวง โดยเฉพาะการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการ 

สาธารณสขุไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช  

มหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ที่ได้ตราพระราช

บัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 2  มีนาคม 2512 ซึ่งนับว่าเป็น

วันเริ่มต้นของการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล นับจากวาระนั้นจนถึงวันที่ 2 

มนีาคม 2563 ซ่ึงเวยีนมาบรรจบครบ 51 ปี ทีไ่ด้รบัพระราชทานนามให้เป็น  

“มหาวิทยาลัยมหิดล” การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ 

ยังความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งให้แก่บรรดาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

ทุกระดับ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล

นับต้ังแต่ พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหิดล ได้มดี�ารใิห้มกีารจดัปาฐกถาเกียรติยศฯ เนือ่งในวนัพระราชทานนาม  

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ติดต่อกันมาทุกปี โดยได้เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิจาก 

สาขาต่าง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหัวข้อต่อไปนี้

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

84



พ.ศ. 2543 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 1 

 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

พ.ศ. 2544 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์  นายแพทย ์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 1 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี 

พ.ศ. 2545 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 2 

 เรื่อง “สุขภาพสังคม” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี 

พ.ศ. 2546 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์  นายแพทย ์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 2 

 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเติมปัญญาให้สังคม” 

 โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2547  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 3 

 เรือ่ง “เศรษฐกจิการเงนิโลกกับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย” 

 โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง
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พ.ศ. 2548  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์  นายแพทย ์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 3 

 เรื่อง “โครงการพัฒนาดอยตุง” 

 โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 254 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 4 

 เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองกับสภาพสังคมไทย” 

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ประธานคณะ

กรรมการพฒันากฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์  นายแพทย ์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 4 

 เรื่อง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2551 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 5 

 เรือ่ง “ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลยัออกนอกระบบ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ” 

 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ทีป่รึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
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พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 5 

 เรื่อง “ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 6 

 เรื่อง “Current Global Health Issues” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 

ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ. 2554 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 6 

 เรือ่ง “การสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน โดยการปฏวิติัการ

ศึกษาและพัฒนาชนบท” 

 โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากร 

และชุมชน

พ.ศ. 2555 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 7 

 เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน” 

 โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2556  ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  
จาติกวนิช ครั้งที่ 7 

 เรือ่ง “การพฒันาประเทศไทยเพ่ือรองรบัการก้าวสูป่ระชาคม
อาเซียน (AEC)” 

 โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  
โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 

 เรื่อง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน” 
 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

พ.ศ. 2558 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  
จาติกวนิช ครั้งที่ 8 

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความท้าทายในอนาคต” 
 โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรัฐมนตรี ผู ้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ และรองเลขาธิการส�านักพระราชวัง  
รองประธานมูลนธิิม่ันพฒันา และประธานคณะอนกุรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2559  ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  
โอสถานนท์ ครั้งที่ 9 

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21” 
 โดย ดร.ศภุชยั พานชิภกัดิ ์กรรมการบริหารการทตูวฒันธรรม  

กรงุเบอร์ลนิ และผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงู ส�านักงานเลขาธกิารใหญ่ 
องค์การสหประชาชาติ อดีตรองนายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
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พ.ศ. 2560 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 9 

 เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข 4.0” 

 โดย ศาสตราจารย ์คลิ นิกเกียรติคุณ นพ.ป ิยะสกล  

สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 

 เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” 

 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2562 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย ์ นายแพทย์กษาน  

จาติกวนิช ครั้งที่ 10 

 เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” 

 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิารณ์ พานชิ อดตีนายกสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2563 ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  

โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 

 เรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การ

เปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” 

 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร  

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์



ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของ

พระยาประชากจิกรจกัร (ชุบ โอสถานนท์) และคุณหญงินลิ ประชากจิกรจกัร 

เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451 ณ บ้านถนนบ�ารุงเมือง ริมคลองผดุง

กรุงเกษม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ซึ่งปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว ดังนี้ 

1. พ.ต. วิลาส โอสถานนท์  6. นายทวีลาภ โอสถานนท์ 

2. นางระยับ สุพล  7. นางช�านัญ สุขุม

3. ด.ช.ศิริ โอสถานนท์  8. นายชาลี โอสถานนท์

4. ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์  9. นางอินทิรา นาคะเสถียร 

5. นายปชา โอสถานนท์ 

สมรสกับนางสาวดุษฎี ปันยารชุน ธิดาพระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ 

ปันยารชุน) กับคุณหญิงปฤกษ์ ปรีชานุสาสน์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2484 

มีบุตรธิดา 2 คน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รพินทร์ โอสถานนท์ 

2. นางทิพสุดา สุวรรณรักษ์ สมรสกับ รศ.นพ.รินดา สุวรรณรักษ์  

มีธิดา 1 คนคือ นางสาวไรรัตน์ สุวรรณรักษ์ 

ผูท่ี้ได้รูจั้กกบัศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์ เรยีกท่าน

สั้น ๆ ว่า “คุณหมอชัช”
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พ.ศ. 2474 ส�าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2476 บรรจเุป็นอาจารย์ในแผนกสตู-ินรเีวชวทิยา โรงพยาบาล

ศิริราช 

พ.ศ. 2478 ได้ทุนอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ ไปศึกษาเพ่ือ 

ท�าปริญญาเอก (Dr.Med) ณ ประเทศเยอรมนี พร้อมกับได้รับทุน  

“สมเดชพระราชบิดา” ศึกษาค้นคว้า วิจัย ภาคใต้ Prof. Schoeder และ  

Prof.Robert Kessler และท�าวทิยานพินธ์เรือ่ง Cystic Glandula Hyperplasia  

of Endometium หลังจากส�าเร็จปริญญาเอกแล้ว ยังได้ไปศึกษาวิชาโรค

เมืองร้อนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย Hamburg และได้ประกาศนียบัตรวิชา

โรคเมืองร้อน (DTM)

พ.ศ. 2481 เดินทางกลับประเทศไทยและท�างานที่โรงพยาบาล 

ศริริาชเช่นเดมิ เมือ่กลบัมาท�างานทีแ่ผนกสติู-นรวีทิยา ทีศ่ริริาช ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ประจักษ์ ทองประเสรฐิ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศริริาชขณะนัน้ 

ได้ขอให้คุณหมอชัชรับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ เมื่อคุณหมอประจักษ์  

ลาออกใน พ.ศ. 2491 คุณหมอชัชได้รับเลือกเอกฉันท์ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการศิริราช ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คุณหมอชัชจึงเป็นคลินิเชี่ยน 

อาจารย์และนักบริหารพร้อมกันไป ท่านด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศิริราช 

จนถงึปี พ.ศ. 2501 เป็นคณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ระหว่าง พ.ศ.  

2501 - 2506 ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ระหว่าง 

พ.ศ. 2507 - 2512 ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระหว่าง พ.ศ. 2512 - 2514 เป็นผู้เดียวที่เป็นทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที่ 11
งานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
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แพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล และยังรับต�าแหน่งรักษาการคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง พ.ศ. 2514 - 2522

พ.ศ. 2493 เมื่อศิริราชก่อตั้งมาครบ 60 ปี ในฐานะเป็นผู้อ�านวยการ 

ได้จัดงานใหญ่ ได้กราบบงัคมทลูเชิญพระบาทสมเด็จพระมหาภมิูพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

ของไทย หรือที่วงการแพทย์เรียกว่า “สมเด็จพระราชบิดา” ณ ศูนย์กลาง  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการจัดงานในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ได้เขียนไว้ในหนังสือเจ็ดรอบนักษัตร ชัชวาล 

โอสถานนท์ ว่าก่อให้เกิดผลส�าเร็จตามมาอีก 2 ประการคือ 

1. สร้างหอประชุมราชแพทยาลัย

2. สร้างเขื่อนคอนกรีตริมแม่น�้าเจ้าพระยา

พ.ศ. 2505 เมื่อศิริราชก่อตั้งมาครบ 72 ปี คุณหมอชัชเป็นแม่งาน

ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดตึก 72 ปีศิริราช ซึ่งเป็นอาคาร 

12 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เบื้องหลังพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระบรมราชชนก 

เม่ือ พ.ศ. 2512 ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามใหม่  

ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพติร พระราชทานนามว่า “มหาวทิยาลัยมหดิล” ยงัความ 

ภาคภูมิใจและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อคุณหมอชัชมิรู้คลาย 
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นอกจากนั้นได้ร่วมกราบบังคมทูลขอพระกรุณาจากสมเด็จพระ 

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงช่วยเจรจาซื้อที่ดิน 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดิน

ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในราคาที่ถูกมาก ใช้เป็นที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในปัจจุบัน

ในขั้นแรกที่พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น คุณหมอชัช

เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ทรงติงมาว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์

พร้อมสาขาวิชา ดังนั้นในสมัยที่คุณหมอชัชเป็นอธิการบดี จึงได้มีการจัดตั้ง 

คณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ขึ้น และเมื่อได้ก่อตั้ง

แล้วคุณหมอชชัก็ยังได้ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการคณบดีของคณะสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหดิล อกีเกือบ 10 ปี จนกว่าจะได้เลอืกคณบดีคนใหม่ข้ึนมาแทน

หลังจากได้พระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหดิลแล้ว พระบาทสมเดจ็

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มาทรงดนตรี 

ที่หอประชุมราชแพทย์วิทยาลัยศิริราช และรับสั่งตอนหน่ึงกับนักศึกษา

มหาวทิยาลยัมหดิลว่า “เราเป็นลกูพ่อเดียวกนัแล้วนะ” ยงัความปลาบปลืม้

และซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คุณหมอชัชและผู้เข้าเฝ้า 

ทูลละอองธุลีพระบาทโดยทั่วหน้ากัน

งานอื่น ๆ นอกมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายอย่าง เช่น เป็นกรรมการ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการฝ่ายการแพทย์ของ

มูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ กรรมการพลังงานปรมาณู

เพื่อสันติ เป็นต้น 
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คุณหมอชัช มีความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชบิดาอย่างลึกซ้ึง 

เคยเล่าให้ลูกหลานฟังว่า เมื่อเรียนแพทย์ปีที่ 1 ที่ศิริราช เรียนหนังสือดีได ้

ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชบิดา กราบบังคมทูลเพื่อขอทุนศึกษาแพทย ์

ต่างประเทศ สมเดจ็พระราชบดิาโปรดเกล้าฯ ให้มหาดเลก็น�ากระดาษดนิสอ

มาทรงคิดเลขค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ดู และทรงแสดงให้เห็นว่าการจะไป

เรียนต่างประเทศนั้นต้องใช้เวลาอีก 8 ปี ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมาก ขณะนี้

เรียนที่ศิริราชก็ดีแล้ว อีก 3 ปีก็จะเรียนจบ จึงขอให้เรียนต่อไป เมื่อเรียน

จบแล้วจะไปเรียนที่ไหนจะให้การสนับสนุน แต่จะต้องกลับมาท�างานที่

ศริริาช เพราะศริริาชยงัต้องการคนอกีมาก แต่หลงัจากนัน้ไม่กีเ่ดอืน สมเดจ็

พระราชบิดาก็สิ้นพระชนม์ ยังความเศร้าสลดใจแก่คุณหมอชัชเป็นอย่างยิ่ง  

คณุหมอชชัคดิว่าจะสนองพระเดชพระคุณคร้ังสดุท้ายได้อย่างไร ขณะนัน้ผูท้ี่

มโีอกาสเข้าร่วมในขบวนอญัเชิญพานเคร่ืองราชอสิรยิยศของสมเดจ็พระราช

บดิา จากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุ ต้องเป็นนักศกึษาแพทย์ปีที ่4 แต่ 

คณุหมอชชักไ็ด้ขอร้องกับอาจารย์และได้เข้าร่วมในขบวนในทีส่ดุ คุณหมอชชั 

ได้ของที่ระลึกพระราชทานคือดินสอแหนบกระเป๋ายี่ห้อ Parker ลงยา 

ส่วนบน ส่วนล่างเป็นทอง ตอนบนโดยรอบจารึกว่า พ.ศ. 2472 ซึ่ง 

คุณหมอชัชได้เก็บสมบัติช้ินน้ีไว้ตราบเท่าชีวิตหาไม่ คุณหมอชัชเคยกล่าว

หลายครั้งในหลายวาระว่า การท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม

มหาวทิยาลัยมหดิล ในสมัยทีท่า่นเป็นอธกิารบดีมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการทีท่่านได้เป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล เป็นสิง่ทีท่่านภาคภมูใิจ

มากและเป็นเกยีรติทีจ่ะต้องเทดิทนูพระนามมหดิลอย่างเตม็สติก�าลงั ในชวิีต

การเป็นแพทย์และการกระท�าใด ๆ ก็ดี คุณหมอชัชจะเทิดทูนยึดถือสมเด็จ

พระราชบิดาเป็นแบบอย่างมั่นคงเสมอมา
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คุณหมอชัชมีสุขภาพดีพอสมควรมาโดยตลอด ไม่มีอาการหลงและ 

มีความห่วงใยคนรอบข้างเสมอจนบั้นปลายของชีวิต คุณหมอชัชเริ่มป่วย 

เป็นโรคมะเร็งที่ปอด แต่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีอาการของมะเร็ง  

ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายเร่ิมมีอาการไอและอ่อนเพลีย ในวันพุธที่ 24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เข้ารักษาตัว ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี และถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2542  

เวลา 7 นาฬิกา 52 นาที สิริอายุได้ 91 ปี 8 เดือน 27 วัน
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