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เผชิญหน้าประเทศไทย ยุค 4.0 
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ประเดน็ที่จะพูด 
หลกัสูตร มนุษยศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0  
         (ยอมรับ) 

หลกัสูตร มนุษยศาสตร์เผชิญหน้าประเทศไทยยุค 4.0 
      (ไม่พอใจ) 
 

 เผชิญหน้า 
 Thailand 4.0 

 “มัชฌิมาปฏิปทา” 



 

 

ก) Thailand 1.0  Thailand 2.0  Thailand 3.0  Thailand 4.0  

 

 

ข) การปฏิวตัอิุตสาหกรรม ประมาณกลางศตวรรษที ่18 (750) 

     การปฏิวตักิารส่ือสารของโลกในยุคปัจจุบัน ยุค ICT 
 



ผลกระทบกบัโลกจากเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

   ความรู้              แหล่งข้อมูลความรู้จากอดตีถึงปัจจุบัน 

    เศรษฐกจิ–อาชีพต่าง ๆ             แทนที่ด้วยระบบคอมพวิเตอร์                    
               แทนทีด้่วยระบบดิจิทลั  

    ตัวอย่าง : 
 การอ่านข่าว            ฟังเล่าข่าว 

 หนังสือพมิพ์รายวนั            การอ่านข่าวออนไลน์ 

              ธนาคาร            การท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ 
        

 



การศึกษา             บทบาทครู บทบาทมหาวทิยาลยั 



ครูกบัยุค ICT 
    ก่อนหน้ายุค ICT 
            ครู   เป็นจกัรกลส าคญัในการก าหนดเนือ้หาหลกัสูตร 

ผู้เรียนควรรู้อะไรบ้าง 
ครูเป็นผู้ให้ความรู้ 
 

     ยุค ICT  มีแหล่งความรู้ทั้งกาละและเทศะทีห่าได้ในพริบตา 
              

ครู  มี “บทบาท” อะไร??? 
     



หลกัสูตรกบัยุค ICT 

 
     

INPUT OUTPUT 

• ผู้เรียนจ านวนลดลง • บัณฑิตมคีวามรู้ไม่ตรงตามต้องการ 

• ไม่คุ้มจะเปิดหลกัสูตร • บัณฑิตตกงานมาก 

      - ปิดหลกัสูตร 

      - ควบรวมหลกัสูตร 

      - ปรับหลกัสูตร 



หลกัสูตรกบัความเห็นของรัฐบาลปัจจุบัน 
 1. การเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน/ประถม/มัธยม ให้ได้
คนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศ  ผู้ปกครอง ประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะผู้เข้าศึกษาทั้งอุดมศึกษาและอาชีวะต้องเข้าใจหลักสูตร
การศึกษาและความต้องการของตน 

 2. กรณีการสนับสนุนงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้ควบคุมสาขาที่
ไม่มีงานท า/ไม่ตรงตามความต้องการ การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เช่น จบ
มาไม่มีงานท า แต่ต้องใช้หนี ้กยศ./ ปัญหาต่อเน่ือง 

       ค าปรารภ/ค าส่ังการของนายกรัฐมนตรี  

 (อ้างถึง หนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
มี นร 0506/41464 ลงวนัที่ 22 ธ.ค. 60) 

  



 
หลกัสูตรสายวชิาชีพ          บัณฑิตประกอบอาชีพตามที่ได้ศึกษามา 
หลกัสูตรสายวชิาการ         บัณฑิตมีความรู้พอทีจ่ะสร้างอาชีพได้ 

    ด้วยตนเอง 
 

“หลกัสูตรของเราได้เตรียมบัณฑิตพอหรือไม่” 
ความรู้ (knowledge) 
ความสามารถพืน้ฐานในยุคปัจจุบัน (skills) 

     
  



บัณฑติมคีวามรู้พอหรือไม่   
  ความรู้เพิม่และทีส่ าคญัเปลีย่นอย่างรวดเร็ว  

  ผู้ให้ ไม่มีทางทนัทีจ่ะให้พอ 
  บัณฑิตมีความสามารถพืน้ฐานพอทีจ่ะด ารงชีพอยู่ในโลก 

 ทีผ่นัผวน ท านายไม่ได้ 
  ทีม่ีปัญหาซับซ้อน และไม่เคยเกดิมาก่อน 



 We are currently preparing students for 
jobs that does not yet exist, using technologies 
that haven’t been invented in order to solve 
problems we don’t even know are problems yet.  

Richard Riley ใน Four-Dimensional Education. 



ความรู้ (knowledge)    
 

“มัชฌิมาปฏิปทา” 
 

ความสามารถพืน้ฐาน (skills)  



บัณฑิตควรมคีวามสามารถพืน้ฐานอะไรบ้าง 
Critical Thinking 
Problem Solving 
Agility and Adaptability ; Flexibility 
Ability to Access and Analyze Information 
 Initiative and Entrepreneurialism 
Effective Communication 
Collaboration and Leadership across Networks 
Creativity and Imagination 

 



“4 C” คอื....  
  1) Creativity 
  2) Critical Thinking 
  3) Communication  
  4) Collaboration 

 



หลกัสูตรของเราท าให้บัณฑติมคีวามสามารถพืน้ฐานเช่นนี้
มากเท่าใด 

 
ความสามารถพืน้ฐานเหล่านีค้วรอยู่ตรงไหนของหลกัสูตร 
 
หลกัสูตรของเราควรมคีวามรู้พืน้ฐานในศาสตร์อยู่ตรงไหน
ในหลกัสูตร 



Technology alone is not enough...it is technology 
married with liberal arts, married with 
humanities, that yield the results that make our 
hearts sing.   

Steve Jobs 
 



 
ผู้จบปริญญาตรีในประเทศองักฤษควรมีลกัษณะดังนี ้
      1. มคีวามรู้และความเข้าใจทีเ่ป็นระบบสาขาวชิาทีเ่รียน 
 +   2. สามารถใช้หลกัการ ทฤษฎ ีและความรู้ทีเ่รียนมาในการวเิคราะห์ และแก้ไขปัญหา 
(เข้าใจเพือ่อธิบายปัญหาได้ ให้ความเห็นต่อปัญหาได้ มองเห็นความเช่ือมั่นของปัจจัยต่าง ๆ 
ทีท่ าให้เกดิปัญหา และความเช่ือมโยงของปัญหานีก้บัปัญหาอืน่ ๆ) 
 +   3. ตระหนักถึงความไม่แน่นอนขององค์ความรู้ต่าง ๆ 
      +   4. สามารถจัดการความรู้ทีไ่ด้ฝึกฝนมาและใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
      +   5. สามารถส่ือสารให้ทั้งผู้เช่ียวชาญ และไม่เช่ียวชาญในสาขาวชิาของตน เปิดรับ
ข้อมูล ปัญหา วธีิคดิ และแนวทางในการแก้ปัญหา มคุีณสมบัต ิและทกัษะทีน่ าไปใช้ในการ
ท างานได้จริง (ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ ความสามารถในการตดัสินใจภายใต้
สถานการณ์ทีซั่บซ้อน และคาดการณ์ไม่ได้)  
       (เลอืกบางข้อ จากงานวจิัยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวชิาภาษาไทย) 
 = ความรู้ ,     + = ความสามารถ 



 
 
บัณฑิตควรมคีวามสามารถ/ทกัษะพืน้ฐาน และความรู้พืน้ฐานในสาขาวชิาของตน 
 

             ทักษะ    ความรู้ 
  
 โครงสร้างหลกัสูตร                     ทั้งหมด 120 หน่วยกติ 

    รายวชิาการศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
    รายวชิาพืน้ฐานสาขาวชิาเอก      
    รายวชิาในสาขาวชิาเอก 
    รายวชิาเลอืก        6 หน่วยกติ 

84 หน่วยกติ  



Versatilities is the key to 
survival in a changing world 

ทุกคนต้องรู้ 



             Skills และ Knowledge 
  

PBL 

Critical 
Thinking 

Collaboration 

การเขยีน - การเสนอรายงาน 

Effective Communication 

Creativity 



ความรู้เฉพาะ 
 

ใครต้องรู้บ้าง? 



การพฒันาที่ยัง่ยนืของโลก 

2012 UN sustainable development 
solutions network (SDSN) to promote 
practical solutions for sustainable 
development. 



โลกในฝันในปี 2030 

     SEP ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



ความร่วมมือกนัในการก าหนดความรู้ทีม่ี
ลกัษณะผสมและการก าหนดความสามารถ

พืน้ฐานในการด ารงชีวติในโลกแห่ง 

ความผนัผวน 
 



 OECD (2008) 
 “การศึกษาควรจะสร้างให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวติอยู่ด้วย 
ความสุข มิใช่ตอบสนองต่อโลกเศรษฐกจิเท่าน้ัน 
 ตลาดบางตลาดไม่ใช่ทุกตลาดทีต้่องการงานแบบทีท่ าอะไรได้
รวดเร็ว แต่บางตลาดต้องการ craft skills” 
  



 “Speed and flexibility can lead to 
superficial engagements and interactions” 



“ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าท าเฉพาะหน้าที่น้ัน 
เพราะถ้าคนใดท าหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอืน่ งานก็
ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพงิกนั จะต้อง
เกีย่วโยงกนั ฉะน้ันแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถงึงานของผู้อืน่ แล้ว
ช่วยกนัท า” 
 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ปี 2533 


