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I

จดัการศึกษา 

“วนัน้ี” เพื่อ “พรุง่น้ี”

การศึกษาจงึตอ้ง

สอดคลอ้งและ

สนองตอบต่อ     

ความเปลี่ยนแปลงและ

ความตอ้งการ        

ในอนาคต

สภาพการณ์และ

ความตอ้งการของสงัคม: 

กรณีประเทศไทย

คณุลกัษณะและการ

ด าเนินชีวติคนรุ่นใหม่

ของประเทศไทยและ

ประชาคมโลก

สภาพปจัจุบนั

ปญัหา

กรอบยทุธศาสตรช์าติ

คุณลกัษณะ

การด าเนินชีวติ

ศตวรรษที่ 21 ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

การปรบัเปลี่ยนสูโ่ลกแหง่การเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทย 4.0
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II

สภาพปจัจุบนั

และปญัหาของ

ประเทศไทย

สรุปจาก

ผลการศึกษา

ของ

สภาปฏรูิปแหง่ชาติ

สภาพ

ปจัจุบนั

ปญัหา

มีรายไดร้ะดบัปานกลาง

มีความเหลื่อมล ้าสูง

ทจุรติคอรปัชัน่มาก

ความขดัแยง้ที่รุนแรง

ตอ้งเร่งรดั

ขจดัปญัหา

และสรา้งกรอบ

ยทุธศาสตรช์าติ

เพือ่การปฏรูิป

ประเทศไทย

สูอ่นาคต

ที่ทา้ทายในช่วง 

20 ปี ขา้งหนา้

ทนุมนุษยอ์อ่นดอ้ย

ทนุสงัคมที่ออ่นแอ

ทนุธรรมชาตเิสือ่มโทรม

ทนุคณุธรรมจรยิธรรม

ที่เสือ่มทราม
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III

กรอบยทุธศาสตรช์าติ

สภาปฏรูิปแหง่ชาติ

การเปลี่ยนผ่านสู่

ประเทศในโลกที่หน่ึง

โมเดลประเทศไทย 

4.0

มีการกระจายความมัง่ค ัง่

มีรายไดสู้ง

เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

ประเทศรายไดสู้ง

ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมหลกั
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ทีม่า: สภาปฏิรูปแห่งชาติ
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IV Characteristics and Lifestyle

Characteristics

Thai Gen Y How Western Gen Y 
are different

Lifestyle - Tech savvy
- Dependent on community

- Health conscious

- Environmentally 
conscious

Earning - Strive for fast promotion
- Like work-life balance

- Entrepreneurial

Spending - Big spenders

- Smart shoppers

- Prefer cashless payment
- Like convenience and speed

Saving - Like to invest in high-risk 
financial instrument

Source: Consumer survey and analysis by EIC
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Generation Y
(1981-1995)

Generation Z
(Born after 1995)

Formative Experiences 9/11 terrorist attacks 

Social Media

Invasion of Iraq

Reality TV

Google Earth

Economic

Downturn

Global warming

Mobile devices

Cloud computing
Wiki-leaks

Percentage in Workforce 29% Employed in either part-time 
jobs or apprenticeships

Attitude toward career Digital entrepreneurs-work 
“with” organisations

Multitaskers – will move 

seamlessly between 

organisations and “pop-up” 
business

Signature product Tablet/smartphone Google glass, 3-D printing

Communication media Text or social media Hand-held communication
devices

Preference when making 
financial decision

Face-to-face Solutions will be digitally 
crowd-sourced

Source: Barclays, University of Liverpool



V  การปรบัเปลีย่นสูโ่ลกในศตวรรษที่ 21

ที่มา: พมิพ์เขยีวและแผนปฏิรูปการขบัเคล่ือน THAILAND 4.0
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VI

กา้วใหม่สูก่ารเป็น

มหาวทิยาลยั 4.0

สรา้งคน

สูค่วามเป็นเลศิ
สรา้งความรู ้

สรา้ง

นวตักรรม

ตอบสนอง

ความตอ้งการของ

โลก

ประเทศ-

กลุม่ประเทศ

ภมูิภาค-

ทอ้งถิ่น

ชมุชน

16
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VII

การตอบสนอง

คลสัเตอรห์ลกัในโมเดลประเทศ

ไทย 4.0 โดยพนัธกจิสามสรา้ง

BIO-BASED CLUSTER อาหาร เกษตร

RENEWABLE CLUSTER พลงังาน

ENGINEERING & DESIGN 

CLUSTER ยานยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์

WELLNESS CLUSTER สขุภาพ 

การท่องเที่ยว

CREATIVE ECONOMY CLUSTER 

วฒันธรรม

(1) สรา้งทนุมนุษยใ์หเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ 

(พลเมือง) มีคุณภาพและตรงตามความ

ตอ้งการ

+

(2)  สรา้งความรู ้

+

(3)  สรา้งนวตักรรม

ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
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VIII

กา้วใหม่: 

สูก่ารเป็นสหกจิศึกษา 4.0 

ในศตวรรษที่ 21

1. เม่ือเริ่มจดัสหกจิศึกษาในประเทศไทยจดัเป็น

สว่นหน่ึงของหลกัสูตรปรญิญาตรตี่อยอดวชิา

เฉพาะและวชิาชีพในระดบัปี 4 โดยการใหไ้ป

ปฏบิตังิานเตม็เวลา 4 เดือนในสถานประกอบการ 

มีค่าไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติทวิภาค

การเสรมิสรา้งคณุภาพ 

การสรา้งคน สรา้งความรู ้

และสรา้งนวตักรรม      

ที่มีความเป็นเลศิตรงกบั

ความตอ้งการและ       

ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ

เป็น TEACHING ENGAGEMENT ระหว่าง

สถานศึกษากบัสถานประกอบการ (UNIVERSITY-

WORKPLACE ENGAGEMENT) 4 มิติ

ร่วมคดิ ร่วมท า

ร่วมไดป้ระโยชน์

ร่วมเรยีนรู ้

เกดิผลกระทบที่ดีต่อสงัคม
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VIII

กา้วใหม่: 

สูก่ารเป็นสหกจิศึกษา 4.0 

ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)

2. ขยายระยะเวลาการปฏบิตัสิหกจิศึกษาเพือ่ใหเ้กดิ

ความเป็นเลศิมากข้ึนในระดบัปรญิญาตร ีโดย

การปฏบิตัิสหกจิศึกษามากกว่า 1 คร ัง้ 

ต ัง้แต่ปี 3 - กอ่นจบการศึกษา

สลบัการเรยีนในสถานศึกษากบัการปฏบิตัิงาน

ในสถานประกอบการแบบ SANDWICH

3. ขยายขอบเขตการจดัสหกจิศึกษาเป็นสว่นหน่ึงของ

การผลติและพฒันาบณัฑติในสาขาวิชาชีพเฉพาะ

เป็นสว่นหน่ึงของการบ่มเพาะ (INCUBATION) 

นกัศึกษาสาขาวชิาการประกอบการใหพ้รอ้มที่จะ

ท า START UP ในกจิการที่เลอืกเป็น

ผูป้ระกอบการ (ENTREPRENEURSHIP)

เป็นสว่นหน่ึงของการเสรมิประสบการณ์ท างาน

ของนกัศึกษาในสถานประกอบการประเภท

กจิการเพือ่สงัคม (SOCIAL ENTERPRISE)

การเสรมิสรา้งคณุภาพ 

การสรา้งคน สรา้งความรู ้

และสรา้งนวตักรรม      

ที่มีความเป็นเลศิตรงกบั

ความตอ้งการและ       

ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ
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VIII

กา้วใหม่: 

สูก่ารเป็นสหกจิศึกษา 4.0 

ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)

4. จดัสหกจิศึกษาระดบั

บณัฑติศึกษา (ปรญิญาโท-

เอก) ต่อยอดการผลติและ

พฒันานกัวจิยัใหส้ามารถ

สรา้งความรูใ้หม่และ

นวตักรรม

เป็น RESEARCH 

ENGAGEMENT 

ระหว่าง

มหาวทิยาลยักบั

สถานวจิยัและ

นวตักรรม 4 มิติ

5. ขยายการจดัสหกจิศึกษา

นานาชาติ 

(INTERNATIONAL 

COOPERATIVE 

EDUCATION) เพือ่การ

เคลื่อนยา้ยแรงงานความรู ้

ในประชาคมโลกใหก้วา้งขวาง

สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง

ในปจัจุบนัและอนาคต

เป็น 

INTERNATIONAL 

ENGAGEMENT 

ระหว่างสถานศึกษา

กบัสถาน

ประกอบการท ัว่โลก

การเสรมิสรา้งคณุภาพ 

การสรา้งคน สรา้งความรู ้

และสรา้งนวตักรรม      

ที่มีความเป็นเลศิตรงกบั

ความตอ้งการและ       

ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ
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VIII

กา้วใหม่: 

สูก่ารเป็นสหกจิศึกษา 4.0 

ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)

6. จดัเป็นสว่นหน่ึงของ YOUNG TALENT 

MOBILITY โดยใชส้หกจิศึกษาเป็นสว่นหน่ึง

ของการ RECRUITMENT & SELECTION 

เพือ่พฒันาคนรุ่นใหม่ทดแทนคนรุ่นเก่าให ้

สามารถแข่งขนัได ้

7. การเปิดสอนระดบัปรญิญาโท-เอก ดา้นสหกจิ

ศึกษาของ มทส. เป็นแห่งแรกของโลก ท าให ้ 

การพฒันาสหกจิศึกษาไทยเป็นระบบ             

ครบกระบวนการทกุดา้น ท ัง้การปฏบิตั ิ

การศึกษาอบรม การวจิยั ซ่ึงเป็นพื้นฐานของ 

การพฒันาคน ความรูแ้ละนวตักรรม ที่จะน าไปสู ่

การพฒันาประเทศไทย 4.0 ตามยทุธศาสตรช์าติ

การเสรมิสรา้งคณุภาพ 

การสรา้งคน สรา้งความรู ้

และสรา้งนวตักรรม      

ที่มีความเป็นเลศิตรงกบั

ความตอ้งการและ       

ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ



เสรมิ

การพฒันา

คุณภาพบณัฑติ

(Employability, Career and 

Entrepreneurship Development)

สรา้ง

พนัธกจิสมัพนัธ์

มหาวิทยาลยักบั

สถานประกอบการ

(University-Workplace Engagement)

สรา้ง

บุคลากร

มืออาชพีและ

นกัวิจยัและนวตักรรม

(Professional Practice 

in Research and Innovation)

สหกจิศกึษาไทย

4.0

ในศตวรรษท่ี 21
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