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โลกในยคุวกิฤตโควดิ-19                                                  
ไดเ้ปลีย่นไป ก าลงัเปลีย่น และจะเปลีย่นตอ่ไป 

 
การเปลีย่นแปลงของโลกมลีักษณะแปลกใหมแ่ละทา้ทาย        

Volatility คอื มกีารเปลีย่นแปลงเร็ว 

Uncertainty คอื มคีวามไมแ่น่นอน 

Complexity คอื มคีวามซบัซอ้น 

Ambiguity คอื มคีวามไมช่ดัเจน 

 

Disruptive คอื มผีลกระทบมาก มกีารพลกิผันจาก         

                    หนา้มอืเป็นหลังมอื 

Discontinuous คอื มคีวามผกผัน ไมต่อ่เนือ่งในทศิทางเดมิ 



Impacts ของวกิฤตโควดิ-19 
 
 

• Healthcare System 

 

• Economy 

 

• Workforces 

 

• Fundamental Education /                     
Higher Education 

ทกุคน ทกุภาคสว่น ตอ้งตระหนกั 



 

 

 

 

COVID-19 ตอกย า้ความส าคญัของ
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

 

วกิฤตโควดิ-19 ชีใ้หเ้ห็นวา่ทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
มคีวามส าคญัมาก ทัง้การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
(adaptability) ความเขา้ใจอกเขา้ใจผูอ้ืน่ ม ีglobal mindset 
มองตวัเองเป็นพลเมอืงโลก และมองผูอ้ืน่ดว้ยความเชือ่มโยง
กนัในระดับโลก มคีวามสามารถในการแกไ้ขสถานการณ์เวลา
เจอเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน (resilient) รวมถงึเรือ่งความรู ้
(literacy) ใหม่ๆ  เชน่ ทักษะดา้นดจิทิัล (digital literacy) 
หรอืการเงนิ (financial literacy) และทักษะการจัดการตวัเอง 
ภาวะผูน้ า การท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ 

 



Re-design of Education 

Digital Solutions 

Student 
Stratification 

 

Quality & 
Standard 

 

Value & 
Evaluation      

 

 
2S 

Safety 
 

 
Non- 

Crowde
d 
 

 
Educa   
tion 

Equity 
 

Infrastructure Workflow Personnel  
 
 
 

COVID-
19 

Situation 
 
 
 
 
 
 

Digital 
Connectivity 
/ Platform 

Resource-
data 

management 
system 

University 
Dashboard 
monitoring 

New 
Norm

al 
Of 

High
er 

Educ
ation 

Higher Education in Post COVID-19 Era Higher Education in Post COVID-19 Era 

CONTEXT 



• เราสรา้งนวัตกรรมไดน้อ้ยมาก 

• เป้าหมายใหมข่องการเรยีนรู ้คอื ตอ้งน าความรูไ้ปสรา้ง
นวัตกรรม 

• เนน้เรยีนรูจ้ากการท างาน (LAB, Workplace, VR) 

• เนน้การตัง้ค าถาม ใหเ้กดิการคดิวเิคราะห ์เกดิจนิตนาการ
และแรงบนัดาลใจ น าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม 
(Innovation) ใหส้ามารถเปลีย่นชวีติ สรา้งการ
เปลีย่นแปลงใหอ้งคก์รและโลก 

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

• สรา้งก าลังคนทีเ่ป็นบณัฑติพันธุใ์หม ่ 

Higher Education in Post COVID-19 Era 

CONTENT 



 

 

 

 

บณัฑติพนัธุใ์หม ่สรา้งชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิ
ผา่นพน้วกิฤตโควดิ-19  

• มุง่เนน้การพลกิโฉมระบบอดุมศกึษาใหเ้ป็นระบบการศกึษาเพือ่
สรา้งบณัฑติพนัธุใ์หม ่ใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิซึง่มคีวามส าคญั
มากในการตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ และตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลงของโลก 

• ระบบอดุมศกึษาใหม ่ ตอ้งมนีวตักรรม  1)ในการจดั
การศกึษา  2)ในการพฒันาคน ใหส้ามารถใชน้วัตกรรมไดแ้ละ
ตอ้งพัฒนาคนใหเ้ป็น “นวัตกร” และผูป้ระกอบการนวัตกรรม ที่
สามารถออกแบบสรา้งนวัตกรรมและน าไปใชเ้ชงิพานชิย ์ตาม
ความตอ้งการในการพัฒนาประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
(Demand side innovations) ทีเ่กดิผลกระทบสงูดา้นบวก ในการ
ตอบโจทยท์ีท่า้ทายของสงัคม การเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ รวมทัง้การพัฒนาเชงิพืน้ทีแ่ละการลดความ
เหลือ่มล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 



 

 

 

 

บณัฑติพนัธุใ์หม ่เป็นปจัจยัความส าเร็จในการพฒันาประเทศ 

   พัฒนาเศรษฐกิจไทยให เ้ ป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะ  (Smart 

Economy) และการพัฒนาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมอจัฉรยิะ (Smart 

Society) คอืการขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสังคมดว้ยนวัตกรรม ที่

ผ่านมานวัตกรรมสว่นใหญ่เป็นนวัตกรรมทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ 

ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเพิม่ขดีความสามารถของ

คนไทยในการรว่มสรา้งสรรคน์วัตกรรมขึน้ใชเ้อง โดยเนน้นวัตกรรม

ที่ตรงกับอุปสงค์ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ (Demand 

Side Innovation) และสามารถน าไปจดสทิธบิัตรทรัพย์สนิทาง

ปัญญาทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศได ้

 

บณัฑติพนัธุใ์หม ่สรา้งชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิ
ผา่นพน้วกิฤตโควดิ-19  



 
 
 

การสรา้งบณัฑติพนัธุใ์หม ่ 

• เปลีย่นบทบาทของสถานศกึษาจากการเป็นแหลง่เรยีนรู ้
เป็น “แหลง่สรา้งสรรคน์วัตกร: Makerspace” ใหผู้เ้รยีนมี
โอกาสในการเลอืกสรา้งนวัตกรรมทีต่รงกบัความใฝ่ฝัน 
(Passion)ของตนเอง ตามความถนัดและเป็นสิง่ทีต่นเอง
และโลกตอ้งการ รวมทัง้มคีณุธรรมเป็นฐาน เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม และมคีวามยั่งยนื 

• เปลีย่นจดุมุง่หมายการเรยีนรูแ้ตล่ะวชิาจากการเรยีนใหม้ี
ความรูเ้ป็น “การเรยีนเพือ่ความฉลาดรูท้างเศรษฐกจิและ
สงัคม” และ “การเรยีนเพือ่เป็นผูน้ าในการน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิอยา่งมนีวัตกรรม: Real-life 
innovative application” และเปลีย่นมมุมอง กรอบ
ความคดินักศกึษาใหม้ ีOutward mindset คอืการมอง  
คนอืน่และสว่นรวมส าคญักวา่ตนเอง 

 



 
 
 

การสรา้งบณัฑติพนัธุใ์หม ่ 

• เปลีย่นบทบาทของอาจารย์จากการเป็นผูส้อนหนังสอื มาเป็น
ผูน้ าการเปลีย่นแปลงชวีตินักศกึษาดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เชน่ 

              (1) ผูช้ ีแ้นะ (Coach) 

              (2) ผูอ้อกแบบการเรยีนรู ้(Learning designer) 

              (3) ผูส้รา้งนวตักร (Innovator Creator) 

• เปลีย่นมมุมองกรอบความคดิของอาจารยเ์ป็น Growth mindset 
คอืเชือ่วา่นักศกึษาทกุคนสามารถพัฒนาได ้

• เปลี่ยนบทบาทของนักศกึษาจากการเป็นผูเ้รียนตามแผนการ
สอนของอาจารย ์มาเป็นผูว้างแผนการเรยีน น าแผนการเรยีนสู่

การปฏบิัต ิและมุ่งผลสัมฤทธิท์ีจ่ะไปสรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิ
บวกต่อประเทศและโลก เนน้การเรียนรูจ้ากการปฏบิัตจิรงิ ใน
สถานที่จริง และจบแลว้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ 
ท างานไดจ้รงิ เป็นนวตักร และผูป้ระกอบการนวัตกรรม 

 



 
 
 

การสรา้งบณัฑติพนัธุใ์หม ่ 

• เปลีย่นบทบาทของเทคโนโลยดีา้นการศกึษาใหท้นัยคุ ตอบ
โจทยท์ัง้อาจารยแ์ละนักศกึษา ใชแ้อปพลชินัใหม่ๆ เกีย่วกบั
การศกึษา และมเีทคโนโลย ีAR, VR และ AI ในการตอบโจทย์
ดา้นการศกึษาใหก้บันักศกึษาได ้เราไมจ่ าเป็นตอ้งใหเ้กดิวกิฤต 
แลว้ถงึจะ “คดิใหม”่ ในระบบการศกึษา แตเ่ทคโนโลยสีามารถ
เปลีย่นบทบาทอาจารย ์จากทีเ่คยเป็นผูช้ ีน้ าไปสูก่ารเป็น
ผูส้นับสนุน และใหค้ าแนะน าแกนั่กศกึษา รวมทัง้เป็นสว่นส าคญั
ในการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องบณัฑติพันธุใ์หม ่

• โดยหวังวา่สถานการณ ์COVID-19 จะเป็นกระจกสะทอ้นวา่
นวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นการศกึษาสามารถชว่ยใหนั้กศกึษา 
และสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ผา่นชว่งเวลานีไ้ปได ้และตอ่ไปจะ
เห็นการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยดีา้นการศกึษาเป็นเรือ่งปกติ
ของระบบการศกึษา 



นโยบายการพฒันาบณัฑิตอุดมคตไิทย 

บณัฑติพันธุใ์หมม่สีมรรถนะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 มคีวามพรอ้มในการท างาน และมขีดีความสามารถสงู
ในระดบัสากล มคีวามเป็นเลศิทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในสาขาอาชพีตา่งๆ 

บณัฑติพันธุใ์หมม่คีวามรอบรู ้ตอ่ยอดสรา้งนวตักรรมได ้  
ทันโลก ทันเทคโนโลย ีสามารถอยูบ่นเวทโีลกไดอ้ยา่ง
ภาคภมูใิจ 

บณัฑติพันธุใ์หมไ่ดรั้บการปลกูฝังใหใ้ฝ่รู ้มกีารเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ เพือ่สนองตอบความตอ้งการใหท้ันกบัการเปลีย่นแปลง
ของโลก เป็นบณัฑติทีเ่กง่ทัง้วชิาการและวชิาชพี โดย
ค านงึถงึเกณฑม์าตรฐานทางวชิาการและวชิาชพีนัน้ๆ 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องบณัฑติพนัธุใ์หม ่



  
 

• High level Quality Workforce and Work-Ready 

• Skilled and Competent, 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 

• Global Citizens 

 

 

World Economic Forum 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องบณัฑติศตวรรษที ่21 



มหาวทิยาลยั 4.0 

พฒันาและเสรมิสรา้ง
ทศันคต ิบคุลกิ อปุนสิยั 
ทกัษะในศตวรรษที ่21 

มคีวามรู ้/ ทกัษะ 
ตอ่ยอดสรา้งนวตักรรม 

บณัฑติทีม่คีณุลกัษณะ 
อนัพงึประสงค ์

กจิกรรม 
พฒันานกัศกึษา 

การศกึษา /       
การฝึกอบรม 

                    
                     

สถาน

ประกอบการ 
ชุมชน 
สงัคม 

 
 

+ 

บณัฑติพนัธุใ์หม ่



การพฒันาคณุภาพการศกึษา/ฝึกอบรม 
 
 

ตอ้งท าควบคูไ่ปกบัการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
 

• การศกึษา/ฝึกอบรมทีม่คีณุภาพ ชว่ยเสรมิสรา้งใหม้คีวามรู ้
ทักษะ สมรรถนะขัน้สงู พรอ้มท างาน และตอ้งตอ่ยอดไปสรา้ง
นวตักรรมได ้รูท้ฤษฎ ีรูป้ฏบิตั ิและเขา้ใจชวีติการท างาน ตอ้ง
เรยีนใหรู้ว้า่ทกุอยา่งตอ้งผสมผสาน ตอ้งไปดว้ยกนัอยา่งสมดลุ
ทัง้ความรูท้างดา้นวชิาการ และประสบการณข์องการปฏบิตั ิ

• การจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ชว่ยเสรมิสรา้งใหเ้ขา้ใจ
ชวีติ คอื เขา้ใจตนเอง เขา้ใจคนอืน่ คนทีจ่ะประสบความส าเร็จ
ตอ้งมคีรบทัง้ความสามารถทางวชิาการ มทีักษะในการ
ปฏบิตังิาน การพัฒนาทางอารมณ์ และทกัษะชวีติ 

• เสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาครบสมบรูณ ์มคีรบทัง้พลงัความรู ้
พลงัแหง่คณุธรรม พลงัแหง่ความอตุสาหพยายาม พลงัในการ
สรา้งนวตักรรม และแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 
 



 
 
 

  วกิฤตโควดิ-19 

• ตอกย ้าถงึจดุบอด ดา้นความคดิ ดา้นนวตักรรม ดา้น
การศกึษา ดา้นการสรา้งคน ดา้นเศรษฐกจิ ดา้น
การเมอืงและสงัคม 

• หลงัรอดตายจากโควดิ-19 เราอาจจะไมส่ามารถลกุขึน้
วิง่แขง่กบัคนอืน่ได ้

• ตอ้งวางแผนและก าหนดทศิทางทีช่ดัเจนเพือ่ใหม้ี
ความพรอ้มในการฟ้ืนตวัและเตบิโตในวนัขา้งหนา้ 

• ขณะเดยีวกนัตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกบัโควดิ และพรอ้ม
ทีจ่ะปรับตัวตลอดเวลา 

• คนไทยจะตอ้งออกจาก comfort zone เพือ่กระโดด
เขา้สูเ่ขตไมคุ่น้เคยและทา้ทาย 



  หลงัยคุโรคระบาดโควดิ-19 

บณัฑติพนัธุใ์หม ่                                               
ชว่ยสรา้งชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมสู ่                                
Smart Economy              
Smart Society 

 


