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เนน้การผลติก าลังคนคณุภาพสงู ผลตินวตักรรม 
สรา้งมลูคา่เพิม่ เพือ่เปลีย่นผา่นสงัคมไทยสู ่
สงัคมเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละเพิม่คณุคา่ 
(Thailand 4.0 : Value-based Economy) 

หลักธรรมาภบิาล และ 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

อาศยันวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นใน 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และนโยบาย THAILAND 4.0 
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FLAGSHIPS (2563-2566) 

1 การเรง่สรา้งและพฒันาก าลงัคนของ 
ประเทศ  

การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั 

การขบัเคลือ่นความเป็นสากล  

การจดัท าและใชฐ้านขอ้มลู 
การอดุมศกึษา 

การยกระดบัธรรมาภบิาลใน
สถาบนัอดุมศกึษา  

2 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 



DIGITALIZATION 

Disruptive Innovation      New Normal 

DIGITIZATION 





https://huddle.today/new-brunswicks-re-opening-plan-a-draft-framework/ 

COVID-19 Pandemic is a real disrupter 



ม.ค. หรอื ก.ค. 2564 
เป็นตน้ไป............... 

New Normal 



Rapid acceleration of three major forces:  

• Deglobalization 

• Digitization 

• Corporate consolidation 

 
• COVID-19 Pandemic forced businesses to rapidly train 

workers with digital skills to cope with remote working 

• Consumer habits shifting rapidly to online consumption, 
businesses have had to respond quickly with “digital 
transformation” plans in months instead of years 

• COVID-19 has accelerated the digital transformation of 
higher education  

 

 

The past few months during COVID-19  
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Higher Education in Post COVID-19 Era Higher Education in Post COVID-19 Era 



• Social Distancing 

• Digital/Online Platform 

• Transdisciplinary Curricula 

• Self-directed Learner 

• Entrepreneurial Thinker 

• Lifelong Learner 

• Digital Skills 

• New Technology and Business Model Skills 

• Global Thai Citizen 

 

Higher Education in Post COVID-19 Era 



การเตรยีมคนพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

Prepare Skills and Competency 
 for the Future  



 มหาวทิยาลยัตอ้งปรบักระบวนการเรยีนรู ้ 

การปฏิบติั 

กระบวนการเรียนรู้ 



   European Higher Education Area (2016) 

Objectives to achieve by the year 2025 
• Research and Innovation enhancement 

• Experiential learning 

• Lifelong learning 

• Digitalization 

• International attractiveness 

• Mobility 

• Social dimension of education 

 
Target setting- processes have to be corroborated 

by deeper cooperation and adequate investments 

to ensure the desired quality outcomes 



  By 2025: 21st Century 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 

 

 



• เป้าหมายสดุทา้ยของการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษา อาจ
ไมใ่ชป่รญิญาอกีตอ่ไป แตเ่ป็นการจัดการศกึษาเพือ่สรา้ง 
ใหค้นมอีาชพี มรีายได ้และมงีานท า โดยมุง่เนน้การสรา้ง
หลักสตูรทีเ่ป็น Non-degree / Training เพิม่ขึน้        
เนน้ competency และทักษะดา้นตา่งๆ มากกวา่วชิาการ  

• Personalized Higher Education 

• Innovation and Value creation 

• สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ของคนทกุชว่งวัย 

• การศกึษาเป็นหวัใจของการพฒันาคนใหม้คีณุภาพ เพิม่ 
ความสามารถการแขง่ขนัเพราะคนเป็นศนูยก์ลางของทกุอยา่ง 

การปรบัตวัของอดุมศกึษาไทย 



อาวธุทีใ่ชเ้อาชนะคูแ่ขง่ไดค้อื คณุภาพ 

ความรู ้& 
นวตักรรม 

ทศันคต&ิคณุคา่ ทกัษะ&สมรรถนะ 

คณุภาพ 

สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

การศกึษา วจิยั 

 การฝึกอบรม  การเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ 

(คณุธรรม จรยิธรรม) 



   
 

• สรา้งผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Leader) 

• Blended Learning (on-line and off-line interactive 
platform) 

• Co-operative and Work Integrated Education 

   (CWIE) 

• สรา้งหลกัสตูรใหม ่เพือ่ตอบโจทยภ์าคการผลติ       
ภาคการบรกิารยคุใหม ่เชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรม 

   ซึง่ตอ้งการ     - เทคโนโลยใีหม ่

                - Digital Transformation 

                       - Delivery Platform 

                       - เป็น competency-based 

ทศิทางอดุมศกึษาของประเทศ 



   

• เรยีนจากการปฏบิตั ิจากประสบการณ์จรงิ 

• เอาทกัษะและสมรรถนะทีต่อ้งการ เป็นตวัตัง้ 

• เป็น Modular System รว่มสอนจากหลายคณะ/มหาวทิยาลยั 

• ไมถ่กูจัดแบง่เป็นภาคการศกึษา ทัง้Degree/Non-degree 

• ปรับเปลีย่นวธิจัีดเก็บและจ านวนหน่วยกติ (credit bank) 

• ปรับเปลีย่นวธิกีารประเมนิผล 

• เนน้ “ปฏสิมัพันธ”์ กนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน  
และผูเ้รยีนกบัชมุชน สงัคม และสถานประกอบการ ชว่ยให ้
ผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาตวัเองในดา้นตา่งๆ 
โดยเฉพาะการบม่เพาะสมรรถนะและทกัษะในศตวรรษที2่1 

• พัฒนาอาจารย ์re-skill หรอื up-skill มาสอนสิง่ทีโ่ลกปัจจบุนั
ตอ้งการ หรอืเตรยีมรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 

 

ทศิทางอดุมศกึษาของประเทศ 



    มหาวทิยาลยัตอ้งรว่มมอืกนั/network  



Skills for the Future 





พระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มาตรา ๓๕ สถาบนัอดุมศกึษาพงึสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอตุสาหกรรมเพือ่สนับสนุนการจัดการ
เรยีนการสอนของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดย
การปฏบิตังิานจรงิ และเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทักษะ 
สมรรถนะ และคณุลกัษณะอืน่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศ 

 สถาบนัอดุมศกึษาอาจจัดท าขอ้ตกลงรว่มกบัหน่วยงานตามวรรค
หนึง่ ในการจัดหลกัสตูรการศกึษาการเรยีนการสอน การวดัและ
การประเมนิผล โดยผูเ้รยีนใชเ้วลาสว่นหนึง่ในสถาบนัอดุมศกึษา
และอกีสว่นหนึง่ในสถานประกอบการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 ในการด าเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง สถาบนัอดุมศกึษา
อาจอนุญาตใหบ้คุลากรและผูเ้รยีนไปปฏบิตังิานในหน่วยงาน
ดงักลา่วได ้ตามระเบยีบทีส่ภาสถาบนัอดุมศกึษาก าหนด 

                        

 

โครงการบณัฑติพนัธุใ์หม ่





การปฏิบติั 

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 ิ2563 

3,000 - 
5,000 

เป้าหมายใหมข่องอดุมศกึษา คอื คนวยัท างาน 38 ลา้นคน 



การปฏิบติั 

เป้าหมายใหมข่องอดุมศกึษา คอื คนสงูวยั 11 ลา้นคน 

พ.ศ. เด็ก  
(%) 

วยัท างาน 
(%) 

ผูส้งูอาย ุ
(%) 

2548 23.0 66.7 10.3 

2558 19.0 67.0 14.0 

2568 - - 19.8 

2578 14.4 60.5 25.1 

พ.ศ. 2563 



   

• Speed 

• Flexibility 

• Adaptability 

• Resilience 

• Agile 

ปจัจยัความส าเร็จของมหาวทิยาลยั 4.0 

Data & Insight & Leadership 



   UNIVERSITY LEADERSHIP 

• Directive Leadership  
• Product/Service-Driven  
• Meet Standards or “status 
quo”  

• Suppliers and Unions as 
Adversaries  

• Respond in Time Allotted  
• Focus on Next Quarter’s 

Results  
• Employees Follow Procedures  
• Management by Intuition  
• Compliance with Regulation  

 
• Focus on $ “bottom-line” 

Exclusively  
• Functional Perspective  

 

Good University 

• Visionary Leadership  
• Customer-Focused Excellence  
• Organizational & Personal   
  Learning  
• Valuing Staff & Partners  
 
• Agility  
• Focus on the Future  
 
• Managing for Innovation  
• Management by Fact  
• Social Responsibility and   
  Community Health  
• Focus on Results & Creating   
  Value  
• Systems Perspective  
  

 

Great University 



   

Good University Teaches 

Great University Transforms People 



พระบดิาแหง่การอดุมศกึษาไทย 

ขอบคณุครบั 


