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1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคม
การศกึษา

ทีม่า: https://guardian.ng/technology/digital-economy-still-scratching-the-surface/
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ทีม่า: เมธนิเีทพมณี 2559 http://digital.mit.edu/ide/initiative/



หมายเหต:ุ Gig economy หมายถงึระบบเศรษฐกจิทีผู่ทํ้างานรับงานเป็นครัง้ๆ ตามความตอ้งการ (on demand) ซึง่
หมายความถงึชัว่คราวไมเ่ต็มเวลา มคีวามเป็นอสิระ ทํางานตามความสมคัรใจโดยหลดุออกไปจากระบบดัง้เดมิของการเป็น
ลกูจา้งบรษัิท เชน่ พวก outsource freelance (วรากรณ์ สามโกเศศ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635508)

ดดัแปลงจาก https://diode.network/tag/digital-economy/

เศรษฐกจิดจิทิลัเศรษฐกจิบนฐาน Platform ใหมข่องโลก
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1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา
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การแพรก่ระจายของเทคโนโลยดีจิทิลักระตุน้การ
เปลีย่นแปลงของภาคสว่นเศรษฐกจิตา่งๆ

5

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา

https://www.google.co.th/search?q=digital+technology+and+economy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL5qS3ubjZAhXLH5QKHSVUBeoQ
_AUICigB&biw=1440&bih=7



ทีม่า: เมธนิเีทพมณี 2559 http://digital.mit.edu/ide/initiative/

การเกดิขึน้ของความคดิรเิร ิม่ใหมบ่นฐานของเศรษฐกจิ
ดจิทิลั
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1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา



Source: Excerpt from  Stef de Haan referred  by J. Qi

เกดิการปรบัเปลีย่น Platform ของการศกึษาและการ
วจิยัสูก่ารบรูณาการศาสตรต์า่งๆดว้ยระบบ Data 
Sciences and  Big Data Analytic 
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Data sciences จะเป็นนวตักรรม
ทีสํ่าคัญอนันําไปสูก่ารบรูณาการ
ศาสตรต์า่งๆ ทัง้ Sciences and 
Social Sciences รว่มกนั เกดิเป็น
องคค์วามรูแ้ละศาสตรใ์หม่ๆ
กา้วหนา้และพัฒนาไปจากเดมิ

Big data analytics can 
point the way to various 
business benefits, including 
new revenue opportunities, 
more effective marketing, 
better customer service, 
improved operational 
efficiency and competitive 
advantages over rivals.

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา



เกดิการขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมสู ่The Fourth 
Wave of  Industrial Revolution

ระบบ Automation จะเขา้มา
แทนทีแ่รงงานมนุษยอ์ยา่งเต็ม
รปูแบบมากขึน้จากอดตี

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา

http://embedded-computing.com/white-papers/white-0-challenges-solutions-
storage-devices/



 Precision Agriculture

เกดิความคดิรเิร ิม่บนฐานเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
กระจายสูภ่าคเศรษฐกจิตา่งๆ

 E-business and E-Commerce

 E-Health and Telemedicine

E-banking and Virtual money

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา



เกดิความกา้วหนา้ใน Life sciences, Physical Sciences and 
Engineering และเกดิการขยายตวับรูณาการของศาสตรต์า่งๆ

https://www.nap.edu/read/11059/chapter/6

 Technology Integration

 Convergence of biology, 
chemistry, and engineering. 

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา



แรงกกดดนัจากความป็นพลวตัการแขง่ขนัทางการคา้

สถาบนัคลงัสมองของชาติ
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1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wto.org/&ei=fgqkVJOFMMmyuASQzIGACA&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=49.230.152.93&ts=1420036762584178&auth=kiuxfoproy3rhu6awzzmvu6yckcua4o6&rndm=0.42898190677070485&v6s=2&v6t=7790&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNGRTT4Ci0T5tdFKytSFvkfiKJdDfA&ust=1420123162492576


ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี Thailand 4.0 และการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ

ทีม่า:ปรบัปรงุจาก Suvit Maesincee “Thailand 4.0” ใน http://www.ait.ac.th/news-and-events/2016/news/1thailand-4.0-english-dr.-

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีเป้าหมาย
สูค่วามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื

Model ประเทศไทย 4.0

การปรบัโครงสรา้งประเทศสูเ่ศรษฐกจิกระแสใหม่



 ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ดว้ยนวตักรรมในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ทีม่า: http://www.ait.ac.th/news-and-events/2016/news/1thailand-4.0-english-dr.-suvit.pdf

Medical Robot

ใน5 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา



 กา้วสูฐ่าน Platform ใหมใ่นการเรยีนรูเ้พิม่ศกัยภาพ
ของผูค้นในชุมชน
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ทีม่า: http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/Smart%20Farm-Smart%20Family.pdf

1. ปจัจยัทีเ่ป็นความทา้ทายใหมต่อ่ประชาคมการศกึษา



2. กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื

https://www.brainyquote.com/quotes/nelson_mandela_157855
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การ Repositioning มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละวทิยาเขต เพือ่
กา้วใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง ในบรบิทของโลกและรองรับการปฎริปู
ประเทศรองรับเศรษฐกจิฐานความรู ้กา้วขา้มสูก่ารเป็นประเทศทีพั่ฒนา
แลว้ ควรจะมทีศิทางและลําดบัความสําคญัของการพัฒนาศาสตร์
ความรูใ้หม่ๆ อยา่งไรบา้ง  เชน่ Data sciences and big data 
analytics เป็นตน้

การหลอมรวมบรูณาการหลกัสตูร (integration) ในสาขาวชิาตา่งๆ 
ในระดบัคณะ และในระหวา่งคณะเพือ่สรา้งจดุเดน่และความจําเพาะ
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่(new technology and 
innovation) ควรมโีครงสรา้งในลกัษณะใด และจะมวีธิกีารจัดการ
อยา่งไรเพือ่พัฒนากา้วขา้มความเป็น Independent สูค่วามเป็น
complementary and sharing

 กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื
2.  กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื



การผลติบณัฑติและสาขาวชิาเพือ่ใหส้อดรับกบัทศิทางภายใต ้
ยทุธศาสตรป์ระเทศ และการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษทัง้ Eastern 
Economic Corridor: EEC; East-West Economic corridor: EWEC; 
และ GMS and North-South Economic Corridor เป็นตน้ นัน้ 
มหาวทิยาลยัควรมกีารวางเป้าหมายของการจัดการดา้นหลกัสตูรและ
การใหบ้รกิารทางการศกึษาอยา่งไร

การหลอมรวมบรูณาการหลกัสตูร (integration) ในสาขาวชิาตา่งๆ 
ในระดบัคณะ และในระหวา่งคณะเพือ่สรา้งจดุเดน่และความจําเพาะ
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่(new technology and 
innovation) ควรจะจัดใหม้โีครงสรา้งในลกัษณะใด และจะมวีธิกีาร
จัดการอยา่งไร  เพือ่พัฒนากา้วขา้มความเป็น Independent สูค่วาม
เป็น complementary and sharing

 กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื (ตอ่)
2.  กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื



การจัดการการศกึษาในรปูของ outreach activities และในรปูของ 
life long learning  เพือ่การสรา้งศกัยภาพใหก้บัชมุชนและสงัคม
โดยรอบมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรค์วรจะมบีทบาทใน
การสรา้งพันธกจิรว่ม (engagement) ในรปูแบบไหน อยา่งไร เพือ่
สรา้งผลลพัธแ์ละผลกระทบ

การเปลีย่นฐาน platform ของการเรยีนการสอนจาก conventional 
หรอื traditional platform) ไปสู ่new platform นัน้ ควรจะมกีารปฎิ
รปูโครงสรา้งและกลไกตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไร

 กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื (ตอ่)
2.  กรอบประเด็นสูก่ารปรกึษาหารอื
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