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พฒันาการของการศึกษา อาชีพ ด้วยคณุภาพและ
มาตรฐานสินค้าและบริการ
• ยโุรปตะวนัตกตัง้แต่สมยักลางประมาณ1500ปีมาแลว้ 

• Guilds หรือ Gilds เป็นทีร่วมของผูท้ าธุรกจิ
เดยีวกนัหรอื   เป็น ชา่ง(crafts, artisansชนิดเดยีวกนั
ควบคุมอาชพี หรอื crafts โดย
• ก าหนดมาตรฐานฝีมือและราคา
• ปกป้องธรุกิจจากการแข่งขนั
• สร้างการยอมรบัและสร้างสถานภาพในสงัคม

Education 1.0 – Guilds
ฐานของอาชวีศกึษา- ม.เทคโนโลยี• สมาชกิของ Guilds

• Master เจา้ของรา้น/กจิการ  ครฝึูกผูฝึ้กงาน
• Student/Apprentice อยูก่บั Master ภายใตเ้งือ่นไขของ 

Guilds
• Journeyman จบการฝึกแลว้  แต่ยงัไมใ่ช ่Master
เรียนอาชีพเพ่ือประกอบอาชีพ   ไม่ใช่เรียนหนังสือ 
คณุภาพสินค้าและบริการ ก าหนดคณุภาพการศึกษา  
ครผููส้อนเป็นผูป้ระกอบอาชีพ ไม่ได้สอนวิชา 
การวิจยัการเรียนรู้มีลกัษณะฝังตวั(embedded,

implicit) เป็นไปเพ่ือคณุภาพสินค้า  สร้างสินค้าใหม่
• Guild สรา้งระเบยีบของสงัคมในแต่ละกจิการ/ชา่ง
ก าหนดการจา้งงาน มาตรฐานผลติภณัฑ์ เงือ่นไขการขาย
สนิคา้

มาตรฐานประกอบการและสนิคา้/บรกิาร เป็นตวัก าหนด
คุณภาพการศกึษา ความมรีะเบยีบของสงัคมยโุรป



การศึกษาสมยักลาง  เกดิระบบเพือ่ศกึษาเทววทิยา
• 7 Liberal Arts:

trivium (ทกัษะท่ีถ่ายทอดได้):grammar, logic, rhetoric 
quadrivium (ตวัความรู้): arithmetic, geometry, astronomy, music 
The 7 Liberal Arts เป็นรากฐานของการศึกษาทัว่ไป ต่อมา

• การเปลีย่นชว่งศตวรรษ 11-12
การคน้พบงานของ Aristotle (ปรชัญา, วทิยาศาสตร,์ การเมอืง)  การผสาน Aristotle กบั

ค าสอนคาทอลกิ,  
การขยายตวัของเมอืงและการคา้  ตอ้งการผูรู้ท้างกฎหมาย,  
การตดิต่อกบัโลกมสุลมิ  กรกีและยวิ ยุโรปไดข้อ้มลูทางการแพทย์ วทิยาศาสตร์

• มหาวิทยาลยัในยคุเร่ิมต้น(ศตวรรษ 12)
เทววิทยา(Paris) – รกัษาโรคใจ, 
แพทย(์Salerno) – รกัษาโรคกาย,
กฎหมาย (Bologna) - รกัษาโรคสงัคม

Education 1.0 – การศกึษาของพระ 
ฐานของมหาวทิยาลยั

Universitas: กลุ่มคนท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
Studium generale: โครงสร้าง/สถานท่ีเพื่อการ

สอนและนักเรียนท่ีใช้สถานท่ีเหล่าน้ี มาจากท่ีไกล



1088 University of Bologna, 
1096-1167 University of Oxford , 
1134 University of Salamanca, 
1209 University of Cambridge, 
1222 University of Padua, 
1224 University of Naples Federico II,
1240 University of Siena,
1241 University of  Valladolid, 
1290 University of Macerata, 
1290 University of Coimbra,
1293 University of Alcalá, 
1303 Sapienza University of Rome,
1308 University of Perugia, 

1450 University of Barcelona, 
1451 University of Glasgow, 
1456 University of Greifswald, 
1457 Albert Ludwigs University of Freiburg,
1460 University of Basel,
1472 Ludwig Maximilians University of Munich, 
1477 Eberhard Karls University of Tübingen,
1477 Uppsala University, 
1479 University of Copenhagen, 
1481 University of Genoa, 
1495 University of Aberdeen, 
1495 University of Santiago de Compostela, 
1499 University of Valencia

Education 2.0 มหาวทิยาลยัยุคกลาง

1321 University of Florence,
1336 University of Camerino, 
1343 University of Pisa, 
1348 Charles University of Prague, 
1361 University of Pavia, 
1364 Jagiellonian University, 
1365 University of Vienna, 
1386 Ruprecht Karl University of Heidelberg, 
1391 University of Ferrara, 
1404 University of Turin,
1409 University of Leipzig, 
1413 University of St. Andrews, 
1419 University of Rostock, 
1434 University of Catania, 

Ancient universities (founded before 1500) and still in operation (Europe)

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bologna
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Salamanca
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Padua
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Naples_Federico_II
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Siena
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Valladolid
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Macerata
https://en.wikipedia.org/wiki/Complutense_University_of_Madrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sapienza_University_of_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Perugia
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Barcelona
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Glasgow
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Greifswald
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Ludwigs_University_of_Freiburg
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Basel
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Maximilians_University_of_Munich
https://en.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Karls_University_of_T%C3%BCbingen
https://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Copenhagen
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Genoa
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Aberdeen
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Santiago_de_Compostela
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Valencia
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Florence
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Camerino
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Pisa
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_University_of_Prague
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Pavia
https://en.wikipedia.org/wiki/Jagiellonian_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Vienna
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruprecht_Karl_University_of_Heidelberg
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Ferrara
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Turin
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leipzig
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_St_Andrews
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Rostock
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Catania


มหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 19 - ยคุวิทยาศาสตร์
• หลงัปฏวิตัอุิตสาหกรรม ครัง้แรก(1750) เครือ่งจกัร ไอน ้า

(ถ่านหนิ), ครัง้ทีส่อง(1850) เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน
(น ้ามนั)  เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า  
คนในยโุรปอพยพจากชนบทมาอยูใ่นเมอืง  เมอืงแออดั
สกปรกโสโครก ชนบทรา้ง   

• การปฏวิตัอุิตสาหกรรมขบัดนัดว้ยไอน ้า (mechanical 
principle)
ก าลงัเครือ่งจกัรแทนก าลงัคนและสตัว ์  
การปฏวิตัอุิตสาหกรรมไมใ่ช่ขบัดว้ยปรชัญา -สมอง    
• วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไมใ่ชส่งคราม) 
ลดความทกุขย์าก และสร้างความมัง่คัง่
• เกิดมหาวิทยาลยัยคุวิทยาศาสตร ์
• มกีารต่อสูท้างความคดิ ทีย่งัคงอยูถ่งึปัจจุบนั ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัทีเ่น้น liberal arts/ classics  และ  
มหาวทิยาลยัทีเ่น้นวทิยาศาสตร์

Education 3.0 ,มหาวทิยาลยัยุควทิยาศาสตร์

• นกัธุรกจิและอุตสาหกรรมทีม่ ัง่คัง่ ตัง้วิทยาลยัทาง
วิทยาศาสตรท์ีใ่หป้รญิญาจ านวนมากในปลายทศวรรษ
19 (Red brick university) ซึง่เป็นอิทธิพลของ Guilds
(Education 1.0) ทีม่มีากวา่หนึ่งพนัปีก่อนหน้าน้ี ที่
นกัศกึษาเรยีน / ฝึกอาชพี อาชพีกบัผูป้ระกอบการ ใน
สถานประกอบการ

วทิยาลยัเหล่าน้ีระบุชดัเจนวา่หลกัสตูรจะตอ้งเป็น
วชิาชพีและใชป้ระโยชน์  ไมม่กีารสอนวชิา classics หรอื 
“ liberal arts nonsense”  

วทิยาลยัเหล่าน้ี เป็นต้นแบบมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี และวิทยาลยัอาชีวศึกษา

กลุ่มเสรีชนกล่าวต่อกลุ่มกรรมมาชนว่า
มหาวิหารแห่งวิทยาศาสตร ์(Cathedral of Sciences) 

บดบงั  เบยีดบงั  และแทนที่
โบสถแ์ห่งศาสนาและท่ีพ่ึงทางใจและศรทัธา (Chapel)



กล่าวโดยรวม มหาวิทยาลยัรุ่นใหม่ในยโุรป 
ผสมผสานระหวา่ง
• Arts เป็นฐานของการสือ่สารและความเขา้ใจ
• Mathematics กุญแจของการคดิเชงิตรรกะ
• History เพือ่อธบิายเหตุการณ์ของมนุษยแ์ละเป็น
ฐานของความยนืยาวของสงัคมในอนาคต

• Sciences เพือ่ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ของธรรมชาติ
และเพือ่การหาประโยชน์ส าหรบัมนุษย์

มหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 19 - ยคุวิทยาศาสตร์ Education 3.0 - มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ในสหรฐัอเมริกา Morill Land Grant Act (1862) ใหท้ี่
สาธารณะสามหมืน่เอเคอรแ์ก่ทุกมลรฐั  เพือ่สรา้งวทิยาลยั
ส าหรบั  “ Branches of learning as are related to 
agriculture and the mechanic arts” ต่อมาเกดิเป็น

: A&M university (มหาวทิยาลยัแหง่เกษตรศาสตร์
และเทคโนโลย)ี และ 

: State university ของมลรฐัต่างๆ



วีระศกัด์ิ  กีรติวรนนัท์

สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ามหดิล กรมหลวงสงขลานครนิทร ์ทรงพระนิพนธ์ (2471) 
ไวใ้น ‘รายงานความเหน็ในเรือ่งการส ารวจการศกึษาเพือ่ประกอบพระบรมราโชบาย 
เรือ่งการตัง้มหาวทิยาลยั’ อธบิายถงึการอุดมศกึษาวา่คอือะไร และการทีป่ระเทศ
ไทยใชม้หาวทิยาลยัต่างประเทศเป็นการอุดมศกึษาของไทยดว้ยการสง่นกัเรยีนไทย
ไปเรยีนต่างประเทศ เพราะการอุดมศกึษาไทยยงัไมม่มีหาวทิยาลยัตามทีน่านา
ประเทศเขา้ใจกนั
..........

อุดมศกึษาแบ่งออกไดเ้ปนสองชนิด
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มคีวามมุง่หมายทีจ่ะฝึกฝนใหกุ้ลบุตร

สามารถเหน็เหตุผลตน้ปลายของสิง่ต่างๆ เปนความรูร้อบตวั ฝึกฝนใหเ้ปน
ผูร้บัผดิชอบและเปนผูน้ าราษฎรทัง้ในสว่นความคดิและกจิการ เปนผูท้ีจ่ะสามารถ
เสาะหาวชิชามาใหเ้ปนประโยชน์แก่คณะ ประดษิฐส์ิง่ทีง่ามและเปนประโยชน์ขึน้

อาชีพยวิ์ทยา คอืการฝึกฝนโดยฉะเพาะทีจ่ะท าใหกุ้ลบุตรสามารถ
ประกอบการท ามาหากนิในกจิการทีจ่ะตอ้งมกีารตระเตรยีมโดยฉะเพาะ เชน่ แพทย,์ 
ผูรู้ก้ฎหมาย, พอ่คา้



ดร. ไพรินทร ์ชโูชติถาวร

มหาวิทยาลยัไทยเป็นมหาวิทยาลยัยคุวิทยาศาสตร์
(Education 3.0) ทัง้หมด 

สร้างคนท างานมากกว่าเสรีชน
แบ่งวิชาการออกตามศาสตร ์ระบบเป็นไซโลวิชาการ  
การเรียน “อาชีพยวิ์ทยา” เน้นสร้างความลึกเฉพาะศาสตร ์ 

ขาดการเช่ือมวิชาการ  อ่อนทกัษะมนุษย ์ทกัษะสงัคม

มหาวิทยาลยั 4.0 
มหาวิทยาลยัสหวิทยาการและหพวิุทยาการ

มหาวิทยาลยัแห่งบรูณาการศาสตร์



ดร.บณัฑิต ทิพากร

หลกัสตูรแบบ single discipline, Knowledge based หลกัสตูรแบบ Non-degree / MC Outcome Based 



หลกัสตูรปริญญาจ๋ิวของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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การเรียนรู้ท่ีหายไป (Learning Losses) 
ผลกระทบระยะยาวของโควิด 19 ต่อก าลงัคนและความมัง่คัง่ของประเทศ

หลุดออกจากระบบ

การไม่ได้เรียนหนังสือเต็มที่



ร่างกรอบแผน 13 หมุดหมายก าลังคนสมรถนะสูง

มกีารศกึษาและมคี าตอบบางสว่นเรือ่ง Leaning Losses สว่น Skills Losses ยงัไมม่กีารศกึษา   



S-Curve การศึกษาไทย The New S-Curve

ทศวรรษ 2430 – 2490
การตัง้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกในรชักาลท่ี 5 การศึกษาออกแบบให้ผู้จบประถมศึกษาประกอบอาชีพได้

ทศวรรษ 2490 -2510 ต้นรชักาลท่ี 9
ให้เอกชนจดัการศึกษาได้ การขยายการศึกษาภาคบงัคบัจาก 4 เป็น 7 ปี การเกิดอดุมศึกษาภมิูภาค

ทศวรรษ 2510 - 2540 การขยายตวัการศึกษารฐั-เอกชน
การเปิดโรงเรียนในชนบท การเพ่ิมโรงเรียนขยายโอกาส การขยายตวัของ
อดุมศึกษาเอกชน  ราชภฏั  ราชมงคล

ทศวรรษ 2540  จนถึงปัจจบุนั
การน าแนวคิดการบริหารองคก์รธรุกิจเอกชนมาใช้บริการสถานศึกษา

การศึกษาเปล่ียนจากวิทยาทานเป็นสินค้า
การเติบโตของหลกัสตูรนานาชาติ
อาเซียนและโลกาภิวตัน์
Rise of Gens Z (multi- generation education) 

Demography 
Technology disruption
Digital society/Digital learning platform/Ethics
COVID 19 – Learning & Skills Losses
การเอาการศกึษาไปหาคน 
การกระจายอ านาจ
Multi –work Life

โจทยก์ารศกึษาใน 5 ปีขา้งหนา้ (แผน 13) – Education Outcome ทีต่อ้งการ

1. ตดิเครือ่ง (jump start) เศรษฐกจิคนจ านวนมาก โดยเฉพาะ SME,  tech-

based agriculture, entrepreneurs (high value fruits / foods – villages)

ตอ้งทบทวน

- โจทยเ์ดมิ หลดุจาก MIT ภายใน 15 ปี ดว้ยเป้า GPD growth 7% 

- ปรับกลยทุธเ์ดมิ (pre economic contraction 2560-2562, 

COVID19 ปี 2563, 2564)

2. ป้องกนัและลดความเสยีหายจาก Covid19  เรือ่ง

Learning and Skills Losses

3. Re-skilling, Up-skilling, New skilling 

เพือ่ Multi-work Life

Constraints เดมิ
1. Ageing Society
2. Inequity 
3. Competitiveness
4. Middle Income Trap
5. Climate change
Constraints ใหม่
ผลกระทบจาก COVID 19



มหาวิทยาลยัแห่งบรูณาการศาสตร์
บรูณาการศาสตรย์คุโควิด
• ม ีLearning platform ใหม ่(Online, On air, On site), 
สือ่การเรยีนแบบใหม,่สาระใหม ่– เทคนิค, Higher skills, 
The 7 Liberal Arts )

วิทย ุมก.และเครือข่าย, ส านักบริการวิชาการ คณะ
• ผูเ้รยีนมทีัง้วยัเรยีนอุดมศกึษา(18-88 ปี – ถกูจรติ) , 
ก าลงังาน(15-60 ปี Reskill, Upskill, New-skill) และผูส้งูวยั
• นิสตินกัเรยีนไทย, นานาชาติ
• เพิม่โอกาสเรยีนเพือ่สรา้งอาชพีไดใ้นระยะสัน้
• คา่ใชจ้า่ยต ่า  เพิม่การเขา้ถงึการศกึษาเพือ่อาชพีของผู้
มรีายไดต้ ่า
• ดจิติลัแพลตฟอรมเพือ่การเรียน, การสร้างอาชีพ, 
“University as a market place ส าหรบัสนิคา้ บรกิาร,
and as virtual co-working space.

ส าคญัในยคุโควิด  ผูไ้ด้รบัผลกระทบ และการฟ้ืนตวั


