
ก�าวต�อไปของอนาคต
อุดมศึกษาไทย

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย�



โลกแห�งเทคโนโลยี



โลกแห�งข�อมูล



โลกแห�งโลกาภิวัตน�



เปล่ียนไว ไม�แน�นอน ซับซ�อน คลุมเครือ

โลกแห�งความพลิกผนั - VUCA

Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity



เทคโนโลยี…เขย�าโลก

เขย�าแรงมาก

เขย�าแรง

เขย�าเบา



วิกฤติใหญ�…มหาวิทยาลัย



วิกฤติ 1…นักศึกษาหาย

นักศึกษาลดลง
โครงสร�างประชากรเปล่ียน

กระทบทุกกลุ�ม
แต� ม. เอกชนกระทบรุนแรง

ที่มา: ทีดีอาร�ไอ



วิกฤติ 2…งบประมาณลด

2561
ป�งบประมาณ

สังคมสูงวัย…ค�าใช�จ�ายมาก
บํานาญ-รักษาพยาบาล
เศรษฐกิจเติบโตช�า… เก็บภาษีได�น�อย
ศักยภาพการเติบโตไม�เกิน 3% ต�อป�



วิกฤติ 3…กฎระเบียบรัด

มีป�ญหาธรรมภิบาล…
ความเช่ือถือ…ความขัดแย�ง
แก�แบบราชการ…
ยิ่งนาน ยิ่งทรุด

การบริหาร
บุคลากร

ระบบ
การเงิน

การจัดซื้อ
จัดจ�าง

การถูกฟ�อง
ศาลปกครอง



วิกฤติ 4…ปริญญาบัตรเส่ือมค�า

จบปริญญาหางานไม�ได�…
แม�ไทยขาดแรงงาน
ป�ญหาอยู�ที่ไหน?

ทักษะไม�ตรง 
คุณภาพไม�ดี

ที่มา: ทีดีอาร�ไอ, จากข�อมูลของสกอ.

รายได�มัธยฐานของบัณฑิตจบใหม� (หมื่นบาทต�อเดือน)



เรียนปริญญาไปทําไม…รายได�ไม�ต�างไรเดอร�?

ท่ีมา: Rocket Media Lab (2564)



มหาวิทยาลัยไทย…ออกอย�างไรจากวิกฤติ?

นักศึกษาหาย งบประมาณหด
3 หน�าที่หลักมหาวิทยาลัย…

ทําอย�างไรให�ได�ผล?

สอน วิจัย บริการ



เรียนและสอน



สอนคนทุกวัย…ใช�การได�จริง

สอน บริการ การศึกษา
ต�อเน่ือง

รัฐอุดหนุนเรียนรู�ต�อเน่ือง
สิงคโปร�ให� 500 ดอลลาร�ทุกคนอายุ 25 ป�ขึ้นไป

สู�สังคมสูงวัย…ใช�ชีวิตหลายช�วง

เรียน เปล่ียน
งาน

ทํางาน
ใหม�

กึ่งเกษียณ
ทํางานเบาๆ

เกษียณพักผ�อน/
เรียนรู�ใหม�

ลอง
ทํางาน

เดินทาง/
แสวงหา



เรียนมหาวิทยาลัย…มีคุณค�าอะไรแน�?

คุณค�า (ปริญญา + ประสบการณ� + ทักษะ)

ต�นทุน

โควิดถามหา…คุณค�าแท�มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร…หด  
ประสบการณ�…ห�าง
ทักษะ…หาย



เรียนมหาวิทยาลัย…ทําอย�างไรสร�างคุณค�าจริง?

คุณค�า (ปริญญา + ประสบการณ� + ทักษะ)

ต�นทุน

สร�างทักษะให�…ใช�ได�จริง
เสริมประสบการณ�…งานกิจกรรม 
คุณค�าปริญญา…ตามมาเอง



ใฝ�หาความรู�

คิดเชิงวิพากษ�

อดทน

ทํางานเป�นทีมส่ือสาร

คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� การอ�าน

รับผิดชอบ

ทักษะแห�งศตวรรษที่ 21



เป�ดกว�าง

คิดสร�างสรรค�

กล�าทดลอง

วาดภาพสถานการณ� มองภาพใหญ�

เทคโนโลยีพลิกผันความเป�นไปในโลก ทฤษฎีแห�งความรู�

จิตใจแห�งการเติบโต

ทักษะแห�งศตวรรษที่ 21++



เรียนกลับทางแบบไฮบริด



เรียนแบบใหม�ในห�องเรียน
สหวิทยาการ + Problem based 

Stanford

Media Lab Olin 
College



สร�างแรงจูงใจภายใน…ไม�มีอะไรสําคัญกว�า

เล�นสนุกๆ ไป…หลงใหลเต็มท่ี…มีเป�าหมาย

หาเงินให�ได�มากสุดใน 2 ช่ัวโมง
(สแตนฟอร�ด)

สร�างเคร่ืองบดเมล็ดพืชพลังจักรยาน
(MIT)



ร�วมมือกับนายจ�าง…สร�างทักษะใช�ได�จริง
Generation
หลักสูตรระยะส้ัน
แต�สร�างงานรายได�ดี

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก McKinsey/Generation

การอบรมของ Generation
ค�าจ�างรวม

ได�งานใน 90 วันหลังจบ

ยังทํางานต�อหลัง 1 ป�
61%

79%

$900M

ตัวอย�างการประเมินผล



ไม�ได�งานดี…ไม�มีค�าเรียน

Lambda School

ฝ�กทักษะทีต่ลาดต�องการ

สอนออนไลน� 6-12 เดือน

ไม�ได�งานดี…ไม�มีค�าเรียน

ได�งานดี…มีสัญญาแบ�งรายได�
- 17% ของรายได� 2 ป�

ท่ีมา: lambdaschool.com

คนเรียนหางานไม�ได�…คนสอนก็อยู�ไม�ได�



มหาวิทยาลัยดัง…ยังกล�าไม�เก็บค�าเรียน

มหาวิทยาลัยเพอร�ดิว ทดลองสัญญาแบ�งรายได� ผู�คิดสัญญาซื้อสิทธิ
ในรายได�ผู�เรียน

ให�ทุน นศ. เรียนดีแทนกู�เรียน

แบ�งรายได�จากเงินเดือน

เข�าโครงการแล�ว 1.6 พันคน

ยูทาห� และนอร�ธอีสเทิร�น ก็ใช� 



โมเดลรับผิดชอบดี…เริ่มมีในไทย



โมเดลรับผิดชอบดี…เริ่มมีในไทย



สร�างวัฒนธรรมที่เอื้อต�อนวัตกรรม

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

เน�นเก�งคนเดียว

เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน

เล่ียงความเส่ียง

ความรู�มาจากอาจารย�

เน�นรางวัลภายนอก  

เน�นทํางานเป�นทีม

ผสมผสานศาสตร� 

ลองผิดลองถูก

ความรู�มาจากการสร�าง

เน�นแรงจูงใจภายใน

วัฒนธรรมแห�งนวัตกรรม



วิจัย



มหาวิทยาลัยวิจัยไทย…ยังต�องไต�บันไดโลก

ที่มา: QS World University Rankings 2022

การจัดอันดับเน�นการวิจัย
และความเป�นนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยไทยไม�ติด
200 อันดับแรกของโลก

MIT

อ�อกซ�ฟอร�ด

เคมบริดจ�

แสตนฟอร�ด

ฮาร�วาร�ด

อิมพีเรียล

UCL

ETH Zurich

ชิคาโก
215 255 601-650 601-650

จุฬาฯ มหิดล เชียงใหม� ธรรมศาสตร�

แคลเทค



2,181
2,513

2,786
3,062 3,146

3,725

0

1000

2000

3000

4000

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ป�งบประมาณ 2563

การอ�างอิงต�อผลงาน    10.57
จํานวนตีพิมพ�ต�อคน      0.95
จํานวนตีพิมพ�ร�วมกับต�างชาติ 1,219
จํานวนตีพิมพ�ในวารสาร Q1   1,702 

จํานวนผลงานตีพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย

ปรับการบริหาร…ผลงานตีพิมพ�เพิ่มได�



งบประมาณ
9%

หน�วยงานรัฐ
42%

ส�วนงาน
10%มหาวิทยาลัย

6%

เอกชน
15%

ต�างประเทศ
18%

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ป�งบประมาณ 2563

12,555

19,917

14,176

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2563 2564 2565*

* ร�างพ.ร.บ.งบประมาณประจําป�

ที่มา: สกสว.

งบประมาณกองทนุ ววน.ที่มาเงินวิจัยของมหาวิทยาลยัมหดิล

พึ่งเงินรัฐมากไป…เป�นป�ญหาใหญ�อนาคต



ที่มา: NUS Story 2019/20 

0

10

20

30

40

50

2559 2560 2561 2562 2563 2564

รายได�จากทรัพย�สินทางป�ญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล

ป� 2563
ย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศ  22 ฉบับ ได�รับ 5 ฉบับ
ย่ืนจดสิทธิบัตรต�างประเทศ  1 ฉบับ ได�รับ 0 ฉบับ

ล�านบาท

ที่มา: INT

ก�าวต�อไป…หารายได�จากป�ญญา



ใช�ปาสเตอร�โมเดลเถิด…จะเกิดผลดี 

สร�างองค�ความรู�ที่ตีพิมพ�ได�
จากแก�ป�ญหาจริง 

โดยตั้งโจทย�ร�วมกับผู�ใช�



ค�นพบ
ทดลอง

ในสัตว�
ทดลองในคน

ผลิตเชิง
พาณิชย�

กระจายและ
ใช�จริง

มองให�ตลอด value chain

เข�าร�วมใน value chain ที่พร�อม 

• เร่ิมจาก contract player เพื่อดูดซับ
เทคโนโลยี-สร�างรายได�

• ร�วมวิจัยกับเอกชนที่เอาจริง 

วิจัยอย�างไร…ให�ไปถึงปลายทาง?



ผลิตบัณฑิตศึกษาแนวใหม�…วิจัยเก�ง

จํานวนนักศึกษาต�อบุคลากร 1 คน

สแตนฟอร�ด

ฮาร�วาร�ด

มหิดล

ธรรมศาสตร�

จุฬา

เชียงใหม�

สงขลา

ที่มา: Times Higher Education 

7.4

9.1

10.2

12.2

12.3

16.2

18

สอนวิจัย บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยวจัิยไทย
ยังเน�นสอนปริญญาตรี
ควรเน�นบัณฑิตศึกษา เพื่อวิจัย



บริการสังคม



ป�ญหาเต็มเมืองไทย…ไม�ต�องไต�บันไดดารา 

“บันไดดารา
เหมาะกับมหาวิทยาลัยวิจัย
สุดยอด 200 แห�งเท�าน้ัน”

Clayton Christensen
ศาสตราจารย�ประจํา

Harvard Business School

ป�ญหาเต็มเมืองไทย

เติบโตช�า
เหล่ือมลํ้า 

พัฒนาไม�ย่ังยืน



มหาวิทยาลัยไทย เช่ือมโยงกับสังคมน�อยไป

ศ. นพ. วิจารณ� พานิช 

มหาวิทยาลัยไทย
ต�องให�คุณค�าแก� 
“ป�ญญาปฏิบัติ”

ซ่ึงจะดึงดูดมหาวิทยาลัย
เข�าหาสังคม

ทํางานร�วมกับสังคม
ซ่ึงนําไปสู�

ความรับผิดชอบ
ต�อสังคม

เสาหลัก
ของแผ�นดิน

ศาสตร�
ของแผ�นดิน

ป�ญญา
ของแผ�นดิน



รู�จริงแท�…แก�ป�ญหาได�

บริการวิจัย วิจัยที่
ใช�ได�จริง

ป�ญหาประเทศไทยมีมากมาย
ความสามารถในการแข�งขันตํ่า
ความเหล่ือมลํ้าสูง

ข�าวไรซ�เบอร�ร่ี
พัฒนาโดยศูนย�วิทยาศาสตร�ข�าว 
ม. เกษตรศาสตร�



• มุ�งแก�ป�ญหาระบบและนโยบาย 

• ทํางานใกล�ชิดกับผู�กําหนดนโยบาย
• ช�วยให�คนไทยได�ขูดหนิปนูทุกคน
• ลดการตายจากการจมน้ําของเด็กเลก็ 

• สร�างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู�กระบวนการนโยบาย

• ฝ�ายบริหารช�วยผลักดันนโยบาย 

วิจัยมวยเด็ก นําไปสู�การแก�ไขกฎหมายมวย

มหาวิทยาลัยไทย…สู�วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย



1 มหาวิทยาลัย 1 เจ�าภาพแก�ป�ญหา 

แก�ไขป�ญหาในแต�ละสาขาเศรษฐกิจ

ผลิตอาหารแปรรูป
ปลอดภัย

ผลิตและจําหน�าย
ข�าวพันธุ�ดี

พัฒนาโรงแรม
มีเสน�ห�

แก�ไขป�ญหาชุมชน
แบบองค�รวม

แก�ความยากจน
สุขภาพ ส่ิงแวดล�อม
ของชุมชนใกล�เคียง



ช�วยกันตอบคนละโจทย�-มีประโยชน�ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยควรแบ�งงานกันทํา

มหาวิทยาลัยวจัิย
วิจัย-พัฒนา
แก�ป�ญหาชาติ

มหาวิทยาลัยเน�นสอน
สร�างบัณฑิตคุณภาพ

ให�สังคม

มหาวิทยาลัยชมุชน
แก�ป�ญหาชุมชน-ท�องถิ่น 

มหาวิทยาลัยเป�ด
สร�างโอกาส

การศึกษาทั่วหน�า 
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