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นโยบายและทิศทาง 

ของอุดมศึกษาไทย 

โครงการอุดมศึกษาสมัพนัธ ์จุฬา-มศว. 
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การปรบัตวั 

เป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรูยุ้คโลกาภิวฒัน ์ 

(Globalizing Knowledge-based Economy) 

การปรบันโยบายและเสน้ทางการผลิตไปสู่ 

ภาคสว่นที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรพัยากร                                     

(Value-added Segment)  

การขบัเคลื่อนที่มุ่งเนน้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ 

การบรกิารที่อาศยัองคค์วามรู ้                                                      

(Knowledge Intensive Products and Services) 

      แนวโนม้ใหญข่องโลกในศตวรรษที่ 21 
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ความทา้ทายในศตวรรษที่ 21 
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ความทา้ทายในศตวรรษที่ 21 
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การเรยีนและการท างาน ก าลงัจะกลายเป็นสิ่งเดียวกนั 

การเรยีนคือ ความทา้ทายตลอดชีวิต การ inspire และ 

motivate นศ. เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าใหเ้ขาเปลี่ยนชีวิต 

การเรยีนจะเป็น module ไม่เป็นรายวิชา ไม่มี barrier 

ระหว่างคณะ เนน้สมรรถนะและทกัษะมากกว่าความรู ้ 

องคก์รรูต้วัดีว่า พวกเขาตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

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

เป็น platform ส าคญัเพื่อการเรยีนรูแ้ละการท างาน 

การเรียน จะไม่เป็นทางการอีกตอ่ไป สามารถเรียน 

นอกมหาวิทยาลยัที่ไหนก็ได ้ทุกที่ ทุกเวลา 

ความทา้ทาย : การเรยีนรูยุ้คใหม่ 



In the year 2025 
• About half of the jobs will require high-level qualifications  

• 65% of children entering primary school now will be 

working in occupations that do not yet exist  

• Widespread digitalization will bring about significant 

changes in the skill-sets needed from the labour force 

• For European citizens to prosper and thrive in increasingly 

competitive and knowledge-based economies, Europe will 

have to keep up in terms of research and innovation, as 

well as promote effective and coordinated education 

and training systems 

• Higher Education Institutions (HEIs) are the better 

equipped to support this development  

 

European Commission 
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ความทา้ทายในศตวรรษที่ 21 



ความทา้ทาย / เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป........ 

 Change of Generations : Gen Z  

 พลวตัโลกในศตวรรษที่ 21 

 Disruptive Technologies 

 New Globalized Knowledge-based Economy 

 การแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนในระดบันานาชาต ิเช่น AEC, การมุ่งสู ่World 

Class University 

 การเพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลยัตา่งชาตท่ีิมีศกัยภาพสูง 

 ประชากรไทยเขา้สูส่งัคมผูสู้งอายุอยา่งรวดเรว็ 

 ประชากรเด็กที่จะเขา้มหาวิทยาลยัลดลงมาก 

 ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี / นโยบาย Thailand 4.0 
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• เสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  

โดยเนน้การพฒันาการผลิตก าลงัคนคณุภาพสูง ผลิตนวตักรรม  

สรา้งมูลค่าเพ่ิม เพื่อเปลี่ยนผ่านสงัคมไทยสู่สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้

และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดยใช้

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นหวัรถจกัรขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ 
 

• มหาวิทยาลยัตอ้งเนน้การวิจยัมุ่งเป้า ท าหนา้ที่เป็นศูนยบ์่มเพาะและ 

entrepreneur เพื่อสรา้ง innovation และตอ่ยอดไปสู ่commercialization  

ซ่ึงจะท าใหป้ระเทศไทยหลดุพน้จากกบัดกักลุม่ประเทศรายไดป้านกลาง  

  

เป้าหมายคือ ตอบโจทยข์องประเทศและโลก 

 



มหาวิทยาลัย 4.0 

ความรู้/นวัตกรรม พัฒนาคน 

Value-based 

Economy 

เป้าหมาย 
1. พ่ึงพาตนเองได้ 
2. ลดการน าเข้า 
3. สังคมแบ่งปัน 

เศรษฐกิจ 4.0 
สังคม 4.0 

วิจัยและพัฒนา การศึกษา 

THAILAND 4.0 

UNIVERSITY 4.0 

เอกชน 
สถาบันการเงิน 
หน่วยงานรัฐ 
ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย 1.0, 2.0, 3.0 

+ 

คนไทย 4.0 
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การปรบัเปลี่ยนการเรยีนรูสู้่ยุค 4.0 
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อุดมศึกษาไทยยุค 4.0 

คนไทย 3.0 คนไทย 4.0 
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ทิศทางของมหาวิทยาลยัยุค 4.0 



• อาจารยต์อ้งไม่สอน แตต่อ้งออกแบบการเรียนรู ้และ 

อ านวยความสะดวก (Facilitate) 

• การเรียนรู ้ใหน้กัศึกษาเรียนรูจ้ากการลงมือท าหรือปฏิบตั ิ

(Coaching) 

• การเรียนรูเ้กิดจากภายในใจและสมองของตนเอง  

(Motivate & Inspire)  

• เนน้ Experiential Learning (Mentor) 

บทบาทอาจารยจ์ะเปลี่ยนแปลง 
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University Needs CHANGE 
 
 
 



University Needs CHANGE 
 
 
 

• Mindset 

 - Respond to Global and Country Needs 

• Platform 

 - intense WIL, connected with industry   

        and community  

• Structure 

 - downsizing 
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พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย 
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