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    เม่ือวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 ไดเขารวมฟงการ
เสวนากับผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การเตรียมความพรอมสู
การเปนมหาวิทยาลัย 4.0 การเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุ- 
ประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจรับฟงและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนและหลักสูตรใหสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตและเสริมสราง
ความรูความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
และหลักสูตรท่ีเ อ้ือตอการเรียนรู ท่ี ทําใหผู เรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค จนทําใหคณาจารยและนักศึกษา
สามารถผลิตงานวิจัย ท่ี เปนนวัตกรรมออกสู สั งคม
กอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติได โดยมีผูรวมการ
เสวนา ดังนี้ 
     1. ศ.ดร.สุชัชวีร   สุวรรณสวัสดิ์   
         อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
         เจาคุณทหารลาดกระบัง 
     2. รศ.ดร.ประเสรฐิ   ปนปฐมรัฐ   
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     3. ผศ.ดร.สมเดช   รุงศรีสวัสดิ์    
         รองอธิการบดีฝายวิชาการมหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏสวนสุนันทา 
     4. รศ.ดร.สมบัติ   กุสุมาวลี   
         คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยสถาบัน 
         บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ผูดําเนินรายการ) 
     โดยวิทยากรแตละทานไดแลกเปลี่ยนความเห็นใน
มุมมองท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
หลักสูตรใหสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
สถาบัน- อุดมศึกษาในอนาคต ดังนี ้

     จากการเขารวมรับฟงการ
เสวนาในครั้งนี้ ทําใหไดรับความรู 
แ ล ะแนว คิ ดต า ง ๆ  โ ด ยสรุ ป
ประเด็นได ดังนี้ 
     1. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะตางๆ รอบตัวท่ีจะ
เกิดข้ึน บริบทของสังคม เศรษฐกิจ 
และการดําเนินชีวิตของคนไทยท่ี
จะเปลี่ยนไป 
     2. การปรับตัวใหกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
     3. สามารถคาดการถึงแนวโนม 
ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
     4. แนวทางการพัฒนาตนเอง
เ พ่ือสนับสนุนการ ทํ า ง าน ใน
หนวยงาน 
     5. ความหลากหลายขององค
ความรูและแนวคิด ซ่ึงมาจากการ
ถายทอดจากผู มีประสบการณ 
หลายๆ ทาน 
 

    โดยการเสวนาของวิทยากรท้ัง 
4 ทาน ลวนมีทัศนคติท่ีตรงกันใน
การเตรียมความพรอมสูการเปน
มหาวิทยาลัย 4.0 โดยเนนการ
พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
สนับสนุนใหนักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
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      ศ.ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ กลาววา การพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรใหสอดรับกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ตองปฏิรูประบบการเรียนการ
สอนทุกสาขาวิชา จากการสอนแบบเดิมใหเปนการเรียนรู 
โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย พรอมท้ัง
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห ต ร ง กั บค ว าม ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล าด
อุตสาหกรรม นักศึกษาจะเรียนรูจากการปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการ รวมถึงการปฏิรูประบบงานวิจัยและ
การสรางนวัตกรรม โดยโจทยการวิจัยจะตองตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ  
     รศ.ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ กลาววา มทร. ธัญบุรี       
มีแนวทางการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยฯ 4.0 มีการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมุงเนนการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือสรางนวัตกรรม 
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
     1. การกําหนดยุทธศาสตร : ตองตอบสนองนโยบาย 
ของภาครัฐและความตองการภาคประกอบการ  
     2. สรางบัณฑิตนักปฏิบัติ : โดยใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะนักศึกษาตองมีความรู ถึงข้ันนําไปประยุกต           
ใชงาน ใหมีทักษะปฏิบัติตรงตามสมรรถนะของอาชีพ 
ทักษะการคิดเพ่ือแกปญหา สงเสริมการฝงตัวของอาจารย
ในสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาอาจารยเขาสู License 
วิชาชีพระดับโลก  
     3. ผูสรางนวัตกรรม : พัฒนาตอยอดจากการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเพ่ิมเติมทักษะกระบวนการคิด สราง
แรงบันดาลใจให นศ. ชอบการประดิษฐ/คิดคน เพ่ิมทักษะ
การสรางสิ่งประดิษฐ เพ่ิมทักษะการวิจัย สงเสริม นศ. เขา
รวมการแขงขันทางวิชาการ/สิ่งประดิษฐ และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล ท้ังดานกายภาพ/           
การบริการ/การจัดการ/การเรียนการสอน/หัวขอและ
เนื้อหา 
     4 .  Soft skills : ส ง เสริมให  นศ.  มี ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช IT และทักษะการประยุกตใช
คณิตศาสตร ในการทํางานทักษะการคิดแกปญหา/
วิเคราะห/สรางสรรค/การเปนผูนํา/การตัดสินใจ/การ
ทํางานเปนทีม/การสื่อสารอยางสรางสรรคและการ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

เสริมสรางใหเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต   
      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควร 
ทําความเขาใจกับอาจารย ให
เขาใจถึงบริบทท่ีเปลี่ยนไปในยุค
4.0 รวมท้ังควรผลักดันใหมีการ
เ พ่ิมศักยภาพของอาจารย ให
เทียบเทาสากล ตลอดจนพิจารณา 
ถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและ
นวัตกรรม ใหตอบโจทยความ
ต อ งกา ร ในการนํ า ไป พัฒนา
ประเทศ สูการเปนไทยแลนด 
4.0 ท่ีแทจริง 
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      5. ฝกอบรมระยะสั้น : การฝกอบรมจะตองเปนหัวขอ

ท่ีตรงตามความตองการของสถานประกอบการเปนการ
พัฒนากําลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมของ นศ. เขาสูการทํางานและเปนเนื้อหาท่ีทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
     6. การเพาะบมผูประกอบการ : โดยสราง Micro 
startup, Innovation startup และYoung SME ท่ี เนน
ใชนวัตกรรม สรางแรงบันดาลใจ/บรรยายกาศของสังคม
แหงการพัฒนา ตนเองใหเปนผูประกอบการ 
     7. การเรียนรูตลอดชีวิต : โดยจัดตั้งระบบธนาคาร
หนวยกิต (Credit bank) สําหรับ นศ. และกําลังแรงงาน 
ในภาคประกอบการเพ่ือพัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ 
การทํางาน, ระบบการสอนผานออนไลน (MOOCs) และ
ทักษะ Learn how to Learn แก นศ. 
     8. Social Engagement : โดยใชชุมชน/สังคม/สถาน
ประกอบการเปนท่ีฝกปฏิบัติของ นศ. (Social lab) สราง
แรงบันดาลใจให นศ. เกิดจิตอาสา/จิตสาธารณาใหบริการ
วิชาการแกชุมชน/สังคม/สถานประกอบการ ดวย
นวัตกรรม 
     ผศ.ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ กลาววากลยุทธในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในดานการยกระดับคุณภาพอาจารยให
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของสั งคมโลกตามนโยบาย 
Thailand 4.0 เปนการพัฒนาคุณภาพอาจารยกับคณะ/
วิทยาลัยใหมีคุณสมบัติ 5 ดาน ไดแก 1) Digital teacher 
2) Professional teacher 3) International teacher 4) 
New-model teaching teacher 5) Intelligent mind 
teacher or contemplative teacher และการยกระดับ
คุณภาพอาจารยใหทัดเทียมกับสากลและกาวทันโลก 
Digital-Thailand 4.0 ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร 5 ป
และ 15 ป ของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายการเปน
มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม (Smart Archetype 
University) สู มหาวิทยาลัย เอตทัคคะ (Niche Guru 
University) ซ่ึ ง จ ะ ทํ า ให บั ณ ฑิ ต มี อั ต ลั กษ ณ ต า ม ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด คือ "เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 
เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ"  
 

 

 


