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In 15 years, we will have no one 

to teach. The professional jobs for 

which we prepare students will be done 

by intelligent machines.



โลกก ำลังเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว

จำกผลกำรพัฒนำทำง

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

อะไรจะเกิดข้ึนถ้ำเรำว่ิงไป

ไม่ทันโลก?



Change is the answer

To improve is to 

change; to be perfect 

is to change often.  

Winston Churchill

Change before you 

have to. Jack Welch



The biggest risk is not taking any risk.

In a world that is changing really 

quickly, the only strategy that is 

guaranteed to fail is not taking risks. 

Mark Zuckerberg



อะไรก ำลงัเปลีย่น



ทิศทำงกำรจดักำรศึกษำ

• เป็นสำกลมำกข้ึน มีมำตรฐำนก ำกบั

• มีรปูแบบหลำกหลำย

• ผ ูเ้รยีนมีทำงเลือกมำกข้ึน

• สื่อและเทคโนโลยีมีบทบำทสงู

• ใหค้วำมส ำคญัท่ีผ ูเ้รยีน

• เปลี่ยนจำกกำรบรหิำรเป็นกำรจดักำร
ยทุธศำสตรเ์ชิงรกุ



รำยงำนกำรศึกษำเพ่ือทบทวนควำม

ตอ้งกำรก ำลงัคน

เพ่ือใชว้ำงแผนกำรผลิตและพฒันำ

ทรพัยำกรมนษุยข์องประเทศ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ตุลำคม ๒๕๕๙



แรงงำนส่วนเกินระดบัปริญญำตรี

– พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๐.๗๔ ลำ้นคน

– พ.ศ. ๒๕๖๘ จ ำนวน ๒.๒๕ ลำ้นคน

– ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ มีนกัศึกษำจ ำนวน ๑,๘๐๒,๗๘๗ คน 

ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน    ๒๖๒,๐๘๙ คน

บณัฑิตส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำทำงสงัคมศำสตร์

บริหำรธุรกิจ กฎหมำย มนุษยศำสตร ์และศิลปศำสตร์



Future of Work Forum 2017 
(Chicago, March) 

เกือบครึง่หน่ึงของต ำแหน่งงำนปัจจบุนั

จะหำยไปใน ๑๐ ปี

(George Bersin, Founder Deloite)



อตุสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบจาก ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE

Business services

Customers

Health care

Automotive

Information 

technology

Investment

Manufactoring

Logistics

Legal

Finance

Media and 

entertainment



ตวัป้อน

ประชากรวยัเดก็ลดลงจาก ๑๑.๗๙ ลา้นคน
ในปี ๒๕๕๘ เหลือ ๘.๗ ลา้นคนในปี 
๒๕๘๓

ประชากรสูงอายเุพิ่มข้ึนจาก ๑๐.๓ ลา้นคน
ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๑๖ ลา้นคนในปี 
๒๕๗๘ (ร้อยละ ๒๕) และ ๒๐.๕ ลา้นคน
ในปี ๒๕๘๓ 



ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุดมศึกษาโลก 

1. เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
โทรคมนำคม 
2. ควำมเป็นสำกลและมำตรฐำนโลก 
3. ควำมคำดหวงัทำงกำรศึกษำเปลีย่นไป 
4. กำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ



ผลของเทคโนโลยสีารสนเทศและ

โทรคมนาคม

1. กำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในกำรศึกษำและ

กำรบรหิำร

2. กำรเขำ้ถึงแหลง่ขอ้มลู  

2. ระบบกำรสอนทำงไกล



มหาวิทยาลัยในอนาคต

1. บริหารและบริการโดยเทคโนโลยีดจิทิลั 

2. ใช้ระบบ Mixed - dual modes

3. เกดิระบบผู้สอนอสิระ

4. ไม่ถูกจ ากัดโดยเวลา/สถานที่



ผลของการเปิดเสรทีางการศึกษา

1. มหาวิทยาลัยเป็นสากล

2. เน้นระบบเครือข่าย

3. ใช้ระบบทางไกล

4. มหาวิทยาลัยเล็กถกูกดดัน



สถำนกำรณท์ำ้ทำยกำรจดั

กำรศึกษำ

• กำรสื่อสำรและโทรคมนำคมยคุใหม่

• กำรแข่งขนัและแรงกดดนัรอบดำ้น

• ระเบียบ กฎเกณฑ ์มำตรฐำน ระบบประเมิน

• สื่อและรปูแบบกำรศึกษำสมยัใหม่

• ควำมคำดหวงัจำกสงัคม

• ระบบบรหิำรจดักำรของรฐั

• สภำพแวดลอ้มของเยำวชนยคุใหม่ (Gen Z)



GEN Z (POST 
MILLENNIALS)

Widespread usage of internet from a 

young age

Comfortable with technology

Interact on social media websites



ทักษะจ ำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่  
๒๑

• ควำมคิดริเริ่ม 

• ทกัษะมนษุย์

• กำรคิดวิเครำะห ์+ numeracy

• กำรแกปั้ญหำและตดัสินใจ 

• ควำมถนดัดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

• กำรตระหนกัร ูส้ภำวกำรณส์งัคมและ

โลก

• กำรเอำตวัรอดในสงัคมดิจิทลั



สถานการณ์ประเทศไทย

1. จ านวนมหาวิทยาลัยเกินความต้องการ 

2. แข่งขันแย่งลูกค้า 

3.ดิน้รนด้วยวิธีต่างๆเพื่อเอาตัวรอด   

4. รัฐลดการลงทุน 

5. มีกฎกตกิามากมาย



ควำมคำดหวงัจำกไทยแลนด ์๔.๐



กรอบยทุธศำสตรช์ำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)



แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ

ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

สถำนศึกษำมคีวำมเช่ียวชำญและควำมเป็นเลศิใน
กำรผลติและพฒันำก ำลงัคนทีต่อบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดและกำรพฒันำประเทศ รวมทั้ง
ควำมท้ำทำยทีเ่ป็นพลวตัรของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 



แผนพฒันำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

• ยุทธศำสตรที์ ่๕ ส่งเสริมและพฒันำระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่

กำรศึกษำ ทีมุ่่งหวงัใหค้นไทยไดร้บัโอกำสในกำรเรียนรูอ้ย่ำงต่อเนือ่ง

ตลอดชีวิตโดยใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงตอบสนองกำรพฒันำใน

กำรเขำ้ถงึกำรบริกำร ดำ้นควำมเท่ำเทียม และดำ้นประสิทธิภำพ

• ยุทธศำสตรที์ ่๖ พฒันำระบบบริหำรจดักำร และส่งเสริมใหทุ้กภำค

ส่วนมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ ทีมุ่่งหวงัใหม้ีกำรใชท้รพัยำกรทั้ง

ดำ้นงบประมำณและบุคลำกรไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำ ไม่เกิดกำรสูญเปล่ำ 

และมีควำมคล่องตวั ซ่ึงตอบสนองกำรพฒัำในดำ้นประสิทธิภำพ



แผนพฒันำดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
(เมษำยน ๒๕๕๙)

ยุทธศำสตร์ที ่๕ กำรพฒันำก ำลงัคน
 พฒันำทักษะด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัลให้
บุคลำกรในตลำดแรงงำน รวมทั้งรัฐและเอกชน
ส่งเสริมกำรพฒันำทกัษะควำมเช่ียวชำญ
เทคโนโลยเีฉพำะด้ำน

 พฒันำผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ



พ.ร.บ. กำรพฒันำดิจิทลัเพ่ือ

เศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มำตรำ ๖ (๖)
... ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลติและพฒันำ

ก ำลงัคนให้เกดิควำมพร้อมและควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ดจิิทลั และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ
และเอกชนใช้เทคโนโลยใีห้เกดิประโยชน์ทำงเศรษฐกจิ
และสังคม  



แรงกดดนัต่อมหำวิทยำลยั

• กำรเรียนรูแ้บบดิจิทลั กำรเรียนกำรสอนทำงไกล

• กำรแข่งขนัทีรุ่นแรงข้ึนและกำรจัดกำรศึกษำเชิงพำณิชย์

• ค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำ

• กำรเรียนขำ้มสำขำวิชำ (cross disciplinary)

• ประชำกรเป้ำหมำยลดลง

• กำรผลิตก ำลงัคนเพือ่รองรบัเศรษฐกิจดิจิทลั



กรอบจ ำกดัในกำรบรหิำร

มหำวิทยำลยั

• กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกณฑม์ำตรฐำน เกณฑวิ์ชำชีพ

• ทศันคติผูเ้รียน

• กำรบริหำรแบบต่ำงคนต่ำงอยู่

• คุณภำพและควำมพรอ้มปรบัตวัของคณำจำรย์

• วฒันธรรมองคก์ำร-กำรติดยดึวิธีท ำงำนแบบเดิม –

ผลประโยชนส่์วนบุคคล/กลุ่ม



ยทุธศำสตรท์ำ้ทำย

• กำรพฒันำสมรรถนะและควำมพรอ้มของบณัฑิต

• กำรยกระดบัคุณภำพและปรบับทบำทใหม่ของอำจำรย์

• กำรปรบัเปลีย่นรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

• กำรใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยีดิจิทลั

• กำรแสวงแหล่งรำยไดใ้หม่

• กำรยกระดบัคุณภำพงำนวิจยัและพฒันำ



ปรำกฏกำรณท่ี์เปลี่ยนไป

 University without walls

From degree to competency and 

performance

From  teaching to learning and coaching

From degree mill to academic and skill 

development factory

From quantity to quality and innovation

From local to international

From discipline to cross-discipline



5 Bold Predictions for the Future 
of Higher Education. 
Brad Lukanic, Futurist Forum (April 23, 2014)

Academic curriculum will become more multi-

disciplinary

Education leaders will need to balance MOOCS 

(massive open online course) and traditional learning

Student recruitment and retention will be more 

important than ever

Higher education need to invest in technology

Higher education will explore new funding models



RENEWAL AND PROGRESS : STRENGTHENING HIGHER EDUCATION 

LEADERSHIP IN A TIME OF RAPID CHANGE (THE ASPEN INSTITUTE

TASK FORCE ON THE FUTURE OF THE COLLEGE PRESIDENCY, MAY 

2017)

1. Expand and improve professional development 

and peer learning opportunities for new and 

veteran presidents

2. Provide boards greater and more integrated 

assistance to set institutional goals and to hire, 

support, and work with presidents.



3. Advance new and expanded ways to 

identify and develop a diverse presidential 

talent pool. 



THE WORLD IS CHANGING VERY  

FAST.  BIG WILL NOT BEAT SMALL 

ANYMORE.  IT WILL BE THE FAST 

BEATING THE SLOW. 

RUPERT MURDOCH



ค ำตอบอย ูท่ี่ท่ำนทัง้หลำย

ขอใหโ้ชคดี


