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สู่อนาคต   
เปล่ียนแปลงจากปัจจบุนั   

ใช้ราก/ประวติัศาสตรม์หาวิทยาลยั

ประวติัศาสตร ์ 
อธิบายสถานการณ์ปัจจบุนั  
เป็นฐานของสงัคมอนาคต และความยัง่ยืน
ไม่ปฎิเสธ (deny)ประวติัศาสตร ์แต่ไม่เป็นทาส (enslaved) 

ประวติัศาสตร ์
ท้ิงส่ิงไม่ดี และใช้ส่ิงดี จากประวติัศาสตร ์

สู่อนาคต  
เปล่ียนแปลงเพ่ืออยู่รอด  
เติบโตแข่งขนัได้  
ยัง่ยืน
transferability, scalability, sustainability



อนาคต 
From now   towards the horizon  and beyond the horizon
การมีชีวิต การมีอาชีพ
• Demography Change
• Technology Disruptions (Megatrends, Learning 
Technology)
• Generation Change

จากผูส้อน/ท างาน Gen X, Yต้น ผูเ้รียน Gen Y ปลาย, Z
สู่ผูส้อน/ท างาน Gen X, Y ผูเ้รียน Gen Silver, BB, X,Y,

alpha
• Climate Change 
• จดัการศึกษาให้พร้อมสู่ชีวิต (Life ready) พร้อมสู่งานและ

อาชีพ ( Career ready)



ปฐมวยัและ
อนุบาล

การศึกษา
พื้นฐาน 12 ปี อาชีพ

การศึกษาในระบบปรกติ

0.85 ล้านคนต่อปี

0.6 ล้าน

จบม 3ออกท างาน
0.2 ล้านคนต่อปี

จบม 6ออกท างาน
0.2 ล้านคน

การจัดอุดมศึกษาเพ่ือการท างานและชีวติ
ผู้รับบริการอุดมศึกษา  วทิยาลยัชุมชน

Flow และ Stock ของคน
อุดมศึกษา

คนในวยัท างาน  31 – 32 ล้านคน

มนุษย์เงินเดือนในภาคราชการ   ธุรกิจ อุตสาหกรรม  ที่มวุีฒิ  
 ประมาณ 3 - 5 ล้านคน

ม 3 ม 6 

0.3 ล้าน

จบปวส.ออกท างาน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

แรงงานต่างด้าว X ล้าน

ประชาชน เกษตรกร แรงงานท่ีไม่มีวุฒิ

เป้าหมายของ
อุดมศึกษาปัจจุบัน

พนักงานในภาคการผลิตและบริการที่ไม่มวุีฒิวชิาการวชิาชีพ  

 แต่ต้องการพฒันาความรู้และทักษะ

Productivityและความสามารถในการแข่งขนัช่วง 10-15 ปีข้างหน้ามาจากคนก าลงัท างาน

2653 คนวยัท างาน 45 ล้านคน 
ความมัง่คัง่ประเทศมาจากคนท างาน ไม่ใช่คนก าลงัเรียน

2556 92% การศึกษาม.ปลายหรือต า่กว่า, 63%  การศึกษาประถมศึกษาหรือต า่กว่า

2562  0.72 ล้าน
2562  0.25 ล้าน



ประชากรแต่ละรุ่น
9 แสนคน 

เทียบเป็น10 คน

1 ใน 10 คน
ไมจ่บม. 3

5 ใน 10 คน
จบการศึกษาภาคบงัคบั

(ม. 6  และปวช.)

4 ใน 10 คน
เรียนต่ออุดมศึกษา

1 ใน 4 คน
ไมจ่บอุดมศึกษา

3 ใน 4 คน
จบอุดมศึกษา มีเพียง 1 คน

ท่ีจบอุดมศึกษา
ได้งานท า
ภายใน
ปีแรก

ลงทุนการศึกษาปีละ  6 แสนล้าน
ผลลิตท่ีส าคญัคือเดก็ 7 ใน 10 คน

ออกไปเป็นแรงงานนอกระบบตลอดชีวิตงาน 40-50  ปี

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษายงัไม่มีค าตอบเพ่ือสร้าง workability-employability ของนักศึกษาของตนเอง
ไม่มีค าตอบอาชีพส าหรบัเดก็เยาวชน 60-70% ท่ีออกเป็นแรงงานนอกระบบ  ไม่มีอกาสกลบัมาสู่ระบบการศึกษา                                                             
สถิติเฉล่ียระหว่างกลางทศวรรษ 25540-2550



ประเทศไทยเร่ิมเป็นสงัคมแก่ คนยงัโง่ คนยงัจน

67 % ของก าลงัแรงงานไทยมีการศึกษาประถมศึกษาหรือต า่กว่า, 10% มีการศึกษามธัยมต้น,10% มีการศึกษามธัยมปลาย(รวมปวช.)
14% มีการศึกษาอุดมศึกษา(รวมปวส.)

พูดเพียงวฒิุการศึกษา  ไมพู่ดถงึfunctional literacy(เช่น เขียนจดหมาย  อ่านหนังสือแล้วย่อความได้  ตีความได้  คิดต่อได้  ท าบญัญติัไตรยางคเ์ป็น)
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Thailand 2000
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Thailand 2050
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Education of 15-48 year workforce (2003)
67 %  less than  6-y primary education 
10 % lower secondary
10 % upper secondary including junior VE
14 % HE. Including senior VE

ประเทศไทยแก่ 

ประชากรวยัอดุมศึกษา 18-21 ปี
2555 4.0 ล้าน 2565  3.6 ล้าน

คนวยัเรียน 
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลยั

คนวยัเรียน
ประถมศึกษา
มธัยมศึกษา

สงูวยั(เกิน 60 ปี) 

วยัท างาน(20-60 ปี) 

วยัเรียน (ต า่กว่า 20 ปี) 

1950

2000

2050



GDP(PPP) per capita ($ US ) -World Bank (2010)  Financial vs Social Assets

US 47,184 Malaysia 14,549 Brazil 11,127

Japan 33,994 Thailand 8,490 Russia 18,894

Singapore 57,505 Indonesia 4,293 India 3,586

Hong Kong 46,157 Philippines 3,940 China 7,436

Korea 29,004 Vietnam 3,181

Developed Economy
High Income Countries

Developing Economy
Middle  Income Countries

BRIC Countries

ประเทศพฒันา(รวย) เป็นสงัคมสงูวยั(แก่)
รายได้คนและประเทศสงู  คนดแูลตนได้และ

รฐัจดัสวสัดิการได้ด้วยระบบกลาง  เช่น 
(ก) การศึกษา,Providence Fund,รกัษา 

พยาบาล  
(ข) แต่ค่ารกัษาพยาบาล และการดแูลก่อน

ตายสงูมาก(รวมทัง้ตายช้า) ทัง้คนและรฐัจะ
ล้มละลาย
ก าลงัเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้ครอบครวั

ชมุชน  ดเูร่ืองแก่ เจบ็ ตายมากขึน้ ใช้ทุนสงัคม-
social asset นอกจากทุนท่ีเป็นเงิน financial 
asset

ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมแก่
รายได้คนไทยและประเทศไทยไม่สงู  คนไม่

สามารถดแูลตน  และรฐัจดัสวสัดิการได้ไม่ดี
ต้องลงทุนสร้างคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจ

ให้คนและรฐัมัง่คัง่ขึน้  ดแูลสวสัดิการได้ดีขึน้ให้ได้  
ภาย ใน 2-3 ทศวรรษ ก่อนคนวยัท างานส่วนมาก
แก่
ต้องเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้ ครอบครวั ชมุชน  

ดเูร่ืองแก่ เจบ็ ตาย สร้างทุนสงัคม-ผลิตภาพสงัคม
ไม่ซ า้รอยผิดพลาดประเทศพฒันา

สงัคมไทยแก่และจน



April 2016  The next Japan is not China but Thailand
Once the wildest of emerging markets, Thailand is ageing fast. Its economic 

policymakers need to change.
“It’s Japan,” says one veteran observer of Thailand’s economy. “It’s got Japan’s 

demographics from 25 years ago, [and] it’s on the Japanese path of zero inflation, 
very low interest rates and a big current-account surplus.” By 2022 Thailand will be 
the first developing country to become an “aged” society, according to the BoT, with 
more than 14% of its population over 65. The proportion of elderly is rising faster in 
Thailand than in China.

ภายใน 5 – 10 ปี มหาวิทยาลยัถึงจดุท่ีมีเงินวิจยัมาก   แต่ไม่มีคนท างาน





Hiroshima University (2018)
Emerging Concepts and New 
Approaches to the Aging Society
Theory and practices have been 
proposed and tried as responses 
to the aging society.
• Educational Gerontology

This concept cautioned both 
sides professionals in teaching and 
healthcare sectors.
• Geragory

Pedagogy, Andragogy and 
Geragogy
• The Third Age

The First Age, the Second Age, 
The Third Age and the Fourth Age.

Possible Response of Higher 
Education Institutions
• (Admission) Accepting elderly 
learners : non-regular or regular 
students
•(Teaching) Offering  suitable courses 
for elderly learners
• (Teaching) Offering courses to 
enhance students’ understanding of
elderly people and the aging society
• (Training)  Training professional to 
work for elderly people
•(Research) Promoting research to 
fulfill a society for elderly people to live 
in comfortably
•(Administration) Employing staff and 
faculty members longer
•(Extension) Working with other 
organizations 



ความจ าเป็นในการพฒันาก าลงังาน(workforce)
• โจทยใ์หม่การศึกษาไทยคือ การศึกษาส าหรบัคนทัง้ประเทศ (Total Population 
Education) ไม่ใช่การศึกษาคนวยัเรียน (Age Group Education)

เราลงทุน ห้าแสนล้าน ต่อปี เพื่อเดก็การศึกษาพืน้ฐาน 11 ล้านคน ( 6-18 ปี)
ลงทุน หน่ึงแสน + ล้าน ต่อปี กบัเดก็เยาวชนอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา

3+ ล้านคน (19-22 ปี)

แต่ลงทุน ไม่ก่ีหมื่นล้าน กบัแรงงาน 35-40 ล้านคน (15 – 60 ปี) 
ไม่ลงทุนเลย กบัคนสูงวยัท่ียงัท างานได้ (60 ปีขึน้ไป) อีกกว่าสิบล้านคน  

ท่ีควรท างานต่อ สรา้งผลิตภาพต่อ
• โจทยใ์หม่ของการศึกษาพืน้ฐาน อาชีวศึกษา อดุมศึกษา 

: ลดขนาดการจดัการศึกษาโดยรฐับาลกลาง
: ความรว่มมือและเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนและภาคสงัคม

: เพ่ิมบทบาทขององคก์รปกครองท้องถ่ิน(เทศบาล อบจ.) 
: การศึกษาเชิงพืน้ท่ี จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั  (area-based approach)
: บนฐานวิสยัทศัน์การพฒันาเศรษฐกิจ สภาพสงัคมของแต่ละพืน้ท่ี



Education 2060 Prediction ( Salman Khan - Khan Academy December 2011) 
ทีม่า: https://www.youtube.com/watch?v=CiKrFcgVSIU
1. รปูแบบห้องเรียนจะเปล่ียนไป (classroom different) 

จากแบบเดมิทีน่กัเรยีนนัง่เรยีงกนัเป็นแถว จดเลคเชอรท์ีค่รอูาจารยบ์รรยายอยู่
หน้าหอ้ง นกัเรยีนจะเปลีย่นรปูแบบการเรยีนรู้ จากน่ิงเฉยและเป็นผูร้บั (Passive) 
กลายเป็นชัน้เรยีนทีน่กัเรยีนจะกระตอืรอืลน้ในการเรยีนรู ้(Active)  เรยีกหอ้งเรยีนรปูแบบ
ใหม่นี้ว่า เป็นโมเดลเพื่อการคน้พบและสรา้งสรรค ์(discovery and creative model) 

อนาคตอาจจะไม่เรยีกวา่หอ้งเรยีน (classroom) อกี แทนทีจ่ะใชเ้วลาไปกบัการ
เรยีนวชิาต่างๆ นกัเรยีนจะใชเ้วลาไปกบัการสรา้ง หรอืคน้พบอะไรบางอย่างขึน้มาแทน ซึง่
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวชิาในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีทา่นัน้ แต่อาจจะรวมถงึการวาด
รปู แต่งเพลง หรอืออกแบบท่าเตน้ดว้ยกไ็ด ้หอ้งเรยีนแบบใหมน่ี้อาจไม่ตอ้งรอถงึ 50 ปีกไ็ด ้
Sal Khan เชื่อว่าอาจใชเ้วลาอกีแค่ 10 ปีเท่านัน้กไ็ด้

เชื่อว่าโครงสรา้งแรงงานจะเปลีย่นไปอย่างมากคอื 
- Physical Labor จะแทบไม่มเีลยหรอืมน้ีอยมากโดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

(เขาหวงัว่าปี 2060 ประเทศสว่นใหญ่จะกลายเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้) 
- ขณะที ่Mental Labor กจ็ะถูกทดแทนดว้ยเทคโนโลย(ีและปัญญาประดษิฐ)์ โดย

เฉพาะงานเอกสารต่างๆ
- คนและทรพัยากรสว่นใหญ่จะไปอยู่ทีก่ลุ่ม Art, Innovation แทน อาจเรยีกคน

กลุ่มนี้ว่าเป็น Creative Class

https://www.youtube.com/watch?v=CiKrFcgVSIU


Education 2060 Prediction ( Salman Khan)
2. จากการยึดตามระยะเวลาศึกษา (Seat-Time Based) เป็นยึดตามผลสมัฤทธ์ิ 
(Achievement Based) 

จากเดมิทีร่ะยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาจากอนุบาลถงึมธัยมใชเ้วลา 13 ปี (แผนการ
เรยีนของอเมรกิา)และปรญิญาตรต่ีออกี 4 ปี ระยะเวลานี้จะถูกจ ากดัไวแ้ลว้ (Fixed)  
ในขณะทีผ่ลสมัฤทธิ ์(Achievement)ของการเรยีน ไม่ว่าจะเป็น A B หรอื C จะแปรผนั 
(Variable) ตามความสามารถของแต่ละผูเ้รยีน 

ในขณะรปูแบบใหม่ในอนาคตจะเป็นแบบตามผลสมัฤทธิ ์ (Achievement Based 
Model) ซึง่ผลสมัฤทธิอ์าจเป็นวชิาแคลคลูสั ดนตร ีหรอืควอนตมัฟิสกิส ์โดยผูเ้รยีนสามารถ
เลอืกเรยีนไดโ้ดยไม่ตอ้งยดึตามเวลาศกึษาแบบจ ากดัไวแ้ลว้ จะไปศกึษาวชิาดงักล่าวนี้
เมื่อใดกไ็ด ้อายุเท่าไรกไ็ด ้ดงันัน้ระยะเวลาในการศกึษาจะกลายเป็นปัจจยัแปรผนัแทน

ในขณะทีผ่ลสมัฤทธิจ์ะอยู่ในมาตรฐานทีส่งู (Fixed High Standard) ใบแสดงผล
การศกึษา(Transcript) ทีแ่ทจ้รงิจะไม่ใช ่GPA แต่เป็นผลงาน (Portfolio) ทีเ่คยท ามา 
อาจจะเป็นโครงการท าหุ่นยนต ์ภาพวาด หรอืซอฟทแ์วรก์ไ็ด ้

ผูจ้า้งงานจะไม่มาดวูา่ไดเ้กรดอะไร และใชเ้วลาในชัน้เรยีนนานแค่ไหน แต่จะดวู่า
เคยสรา้งผลงานอะไรมาแลว้บา้งทีแ่สดงว่าเคยอยู ่Creative Class 



Education 2060 Prediction ( Salman Khan)
3. บทบาทของครจูะเปล่ียนไป

บทบาทของครจูะไม่ใชแ่ค่ผูบ้รรยายซ ้าๆ ในหอ้งเรยีนปีแลว้ปีเล่าเท่านัน้ ครจูะ
กลายเป็นโคช้ หรอืทีป่รกึษา (Coach or Mentor) จากหอ้งเรยีนในรปูแบบเดมิๆ คอื
หอ้งเรยีนหอ้งหนึ่งมนีกัเรยีนประมาณ 20-30 คนต่อครหูนึ่งคน แลว้กม็หีลายๆ หอ้ง 

Sal Khan เชื่อว่าก าแพงหอ้งเรยีนจะทลายลงโดยหอ้งเรยีนแบบใหม่จะมผีู้เรยีน 
70-90 คน  ต่อคร ู3 คน โดยครทูัง้ 3 คนท างานร่วมกนั ผูเ้รยีนจะไดร้บัประสบการณ์ไม่ใช่
จากแค่ครคูนใดคนหนึ่งแต่มาจากครทูัง้สามคน

ปฏสิมัพนัธน์อกจากครกูบันกัเรยีนแลว้ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเองก็
ส าคญั รวมถงึครกูจ็ะไดร้บัการเรยีนรูจ้ากนกัเรยีนเองดว้ยเชน่กนั Khan คดิว่าดว้ยโมเดล
เช่นนี้ ครจูะมคีวามส าคญัอย่างมาก

ครจูะไม่เพยีงแค่เลคเชอรเ์รื่องเดมิซ ้าๆ ทุกปีๆ แต่เป็นผูส้รา้งปฏสิมัพนัธ ์
(interactive) Khan ยงัเชื่อว่าภายในปี 2020-2025 อาชพีครจูะกลายเป็นวชิาชพีทีส่ าคญั
เช่นเดยีวกบั แพทย ์ทนาย หรอืวศิวกร รวมทัง้ รายไดข้องครกูจ็ะสงูขึน้มากเช่นกนั 



Education 2060 Prediction ( Salman Khan)
4. 99% ของมนุษยชาติจะรูห้นังสือ (99% Global Literacy) 

Khan เชื่อว่าตน้ทุนทางการศกึษาจะลดลงจนเกอืบเป็นศนูยเ์น่ืองจากเทคโนโลยี
อนิเตอรเ์นต นกัเรยีนจากทัว่โลกจะสามารถเขา้ถงึการศกึษาระดบัสดุยอดของโลกได ้
เช่นเดยีวกนัการเขา้ถงึไฟฟ้า และน ้าดื่มทีส่ะอาด 

เราก าลงัจะเขา้สูยุ่ค Global Meritocracy (ความเท่าเทยีมกนัทัว่โลก)
99% Global Literacy  X% Functional Literacy ??



The Future of Education

Problem-
Based 

Learning

SimulationImmersion

• Problem-based learning: students 
apply knowledge to real problems, 
find new solutions that may not 
previously exist.

• Immersion: real-time decision 
making over a longer period of time. 
Students must deal with 
consequences of their decisions and 
unforeseen problem along the way.

• Simulation: a safe environment for 
students to experiment, fail, and try 
again.

Competency = Knowledge K + Skills S 
+ Attitude A

Classroom based, Experiential based

Source: YouTube “Artificial Intelligence & Future of Education Systems”, Bernhard Schindlholzer, TEDxFHKufstein



Future Education
• Several sources repeat similar messages:

• VDO learning will be a norm
• On-line content as the main source of knowledge
• Combine on-line and off-line learning and encourage social 

learning
• Common use of portable devices
• Gamification and blended methods
• Personalized learning (one size fits all lecture does not work)
• Learn and test (shorter cycle) to learn
• Social emotional skills
• Teachers must understand students

Sources: 
https://www.d2l.com/en-eu/blog/will-student-experience-look-like-2030/
https://www.growthengineering.co.uk/the-future-of-classroom-learning-predictions-for-2030/
https://educationblog.microsoft.com/en-us/2018/05/technology-empower-class-of-2030/
YouTube “How to empower education with Artificial Intelligence, Luca Longo, 
TEDxDublinInstituteofTechnology
McKinsey & Co. 2012 Transforming Learning through mEducation

https://www.d2l.com/en-eu/blog/will-student-experience-look-like-2030/
https://www.growthengineering.co.uk/the-future-of-classroom-learning-predictions-for-2030/
https://educationblog.microsoft.com/en-us/2018/05/technology-empower-class-of-2030/


Trending Learning Technologies 

1.Internet of Things for Learning
2.Wearable Technology for Learning
3.Augmented Reality for Learning



Scan Marker

Just scan through the text and 
everything will be pasted into your computer or read aloud



Smart Glasses •Modelling: Transmitting footage 
of a procedure to learners in 
real-time so the learners can get 
a bird’s eye view of how the 
procedure takes place.
• Telemonitoring: The above 

authors also explain that 
learners can use smart glasses 
while conducting a procedure. 
Then, the trainer can monitor by 
watching a projection of the 
trainee’s bird’s-eye view. In 
these situations, educators can 
use guided practice to slowly 
release control to apprentices.



Immersive Learning with Augmented Reality in classroom

• Accessible learning 
materials – anytime, 
anywhere.

• Higher student engagement 
and interest.

• Improved collaboration 
capabilities.

• A faster and more effective 
learning process.

• Safe and efficient workplace 
training.

• Universally applicable to any 
level of education and 
training.



Brain Sensor Headbands

• Measurement of brainwaves: Brain 
sensor headbands use ECG 
sensors to track when you’re using 
certain parts of your brain. It tracks 
changes in the neurons and can 
show when you are putting strain on 
your mind.

• Focus training: Brain sensors can 
track when your brain is under 
stress and when it is relaxed. Brain 
can be used to train students on 
how to relax their minds. Muse also 
uses a gaming mentality to give 
people awards for learning to focus 
and relax the brain effectively.



4 Disruptive Technologies 
for Learning

•Virtual Reality (VR)
•Collaborative Platforms
•Augmented Reality (AR)
•Artificial Intelligence (AI)



Virtual Reality (VR)
VR combines the best of in-
person and online education in 
an immersive experience.
This is a very realistic and 
cheap way to visit unthinkable 
scenarios. It allows students to 
visualize the functioning human 
body in 3D.
VR is being experimented to 
teach machine and robot safety 
for new workers in the industry.



Collaborative Platforms
Videos, presentations and forums integrate 
education materials from different sources in 
different formats. This makes learning easier and 
social. These platforms are fueling collaboration 
among Higher Education centers.

The internet is the great facilitator of collaboration 
in Higher Education. The reason? It eliminates 
geographic boundaries hindering local and 
international collaboration between students and 
teachers.

Examples:
- Google Docs enables remote 
document creation, commenting 
and revision
- ePals creates a global 
classroom for learning
- Emaze is a collaborative 
platform for creating 
presentations
Wikispaces, Genius, ChalkUp
and Google Hangouts are 
other examples

https://www.epals.com/
https://www.emaze.com/
https://www.wikispaces.com/
https://genius.com/static/education
https://www.chalkup.co/
https://www.chalkup.co/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/


Augmented Reality (AR)

It uses mobile devices to add a layer of information to physical 
reality.
The Google Glass are the perfect example of how AR works. Let's 
suppose you walk into a store. These glasses will show you product info 
"layered on" the item you're seeing. Like it's "floating" above it.
Pokemon Go made the potential of AR crystal clear.
In the classroom AR lets you scan an equation and find possible 
solutions or tutorials. Museums and historical exhibitions use it to 
enhance their exhibition experience.
The great part is you don't need to spend big on equipment. All you 
need is a mobile device like a smartphone or tablet. This is why many 
researchers are betting on AR to drive learning

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJpJSv1YvUAhUFDJAKHQ-2DjUQtwIIeTAP&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DelXk87IKgCo&usg=AFQjCNHcVmX4QPlw3WhhQsmz1oYAQAOAiA
https://www.forbes.com/sites/kevinanderton/2016/11/14/augmented-reality-the-future-and-pokemon-go-infographic/#6850dfe67e98


Artificial Intelligence (AI)
Do you know Jill Watson? She's an assistant 
professor at Georgia Tech, answering student's 
questions and emailing reminders. Few of them 
know Jill is an artificial intelligence.
Some computer systems are already doing 
personalized tutoring. As AI gets smarter and 
more intuitive it will start complementing human 
educators. One day it will be able to teach and 
interact with students.
For now nothing can replace human interaction 
in the learning experience. But soon including AI 
in academic curricula will affect student 
attraction and student retention in higher 
education.
The WEF predicts automation will kill five million 
jobs worldwide by 2020. This means 
universities already need to update their 
curricula around AI competences.

https://www.theverge.com/2016/5/6/11612520/ta-powered-by-ibm-watson
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/employment-trends/












Minnesota Education Pathways for Grade 7



Florida 17 Careers Clusters



California 16 Careers Clusters



Nabraska 16 Career Clusters



การปรบัตวัเพื่อการอยู่รอด Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Babyboom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy (คนวยัเรียน), Androgogy (คนวยัท างาน), Geragogy (คนสูงวยั)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

โรงเรียนคณุภาพในอนาคต หมายถึงระบบการศึกษาคณุภาพทัง้นักเรียนวยั
เรียน  คนวยัท างาน และผูสู้งวยั
• Incomes/vocation/experience/life come before education qualifications
( academic papers)

• Education Blockchain, Education Uberization, Education Analytics

New Generation  Not Interested in Degrees



การปรบัตวัเพื่อการอยู่รอด Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Babyboom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy(การศึกษาคนวยัเรียน 18-22 ปี ), Androgogy (การศึกษาคนวยัท างาน
15-60 ปี ), Geragogy (การศึกษาคนสงูวยั 60 ปีขึน้ไป)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

มหาวิทยาลยัในอนาคตจดัการศึกษาให้นักเรียนวยัเรียน  คนวยัท างานและผูส้งูวยั
นักเรียนนักศึกษาสามารถหาความรู้ทีท่นัสมยั หลากหลาย เรว็  กว่าเรียนในชัน้เรียนกบัคร ู  

บทบาทของครใูนอนาคตคืออะไร
นักศึกษาเหน็ว่าไม่มี added valueจากการเรียน

ในมหาวิทยาลยั  ไม่ได้สิง่ทีต้่องการ  
การเรียนน่าเบือ่หน่าย
นักเรียนนักศึกษาติดต่อโลก/เรียนผ่านฝ่ามือ ใช้ดิจิตลั

เทคโนโลยีตลอดเวลาในชีวิตประจ าวนัใช้หาข้อมลูความรู้  
ครตู้องปรบัตวัอย่างไร 
การเรียนเป็นอย่างไร

• Incomes/vocation/experience/life come before 
education qualifications( academic papers)
• Education Blockchain, Education Uberization,
Education Analytics

The present learning age generation believes 
that knowledge is in the  cloud, and learning 
can be done from one’s  palm. 
Psychology of the learning age greatly change.
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Communication with multi-generation society (Thai Gen Y, Z)
Important media used to follow current affairs (excluding 

entertainments)
Social Media (65), Television (21), Radio (1), Newspapers (1)
Time spent with mobile and computers each day (average 

last week)
Less than 3 hrs.(3), 3-5 hrs.(10), 5-7 hrs. (19), more than 7 hrs. (56)
Effective communication channels with university
Through superiors/seniors/peers (6), Circulars notes (7), Intranet 

(19), Social Media (56) นักศึกษา Gen Z March 2018

Present teachers : Baby boomers, Gen X, Gen Y
Present students : (late) Gen Y, Gen Z (1995-present, just coming to university)
Future students : Baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z

BB, Gen X, late Gen Y, Gen Z are here to stay. 
Work for them, not for us (Gen X, early Gen Y)



การปรบัตวัเพื่อการอยู่รอด Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Babyboom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy (คนวยัเรียน), Androgogy (คนวยัท างาน), Geragogy (คนสูงวยั)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

โรงเรียนคณุภาพในอนาคต หมายถงึระบบการศึกษาคณุภาพทัง้นักเรียนวยัเรียน  คนวยัท างาน และผูสู้งวยั

• Incomes/vocation/experience/life come before education qualifications
( academic papers)

• Education Blockchain, Education Uberization, Education Analytics



What "hacking your education" means, and how people learn
Hacking your education is about figuring out how to 

create an education for yourself. There are all these different 
parts of an education that are currently just given to us. 

Hacking your education is figuring out how to find the 
mentors, how to build the network, how to find the content 
and put those together in a package that works for you. 

One of the great myths of the school system is that we 
tell people that everyone should learn exactly the same thing 
and exactly the same way,  at roughly exactly the same speed. 
And that's just not true. People learn in different ways, at 
different speeds, at different times.

So hacking your education allows you to learn what, 
when, how and where you want. Dale J. Stephens – Hacking Your Education (2013)



On figuring out whether or not to go to college
It's an even bigger gamble to ... commit to four years 

into an institution, when the average student graduates with 
$27,000 in debt, which is an astronomical amount of debt to 
be saddled with, as you're coming out and trying to find
an entry-level job and being forced to pay off that debt.

If college were free, this would be an entirely different 
question, right? But when you're faced with the economic 
reality of how much college costs and how little self-directed 
learning costs, I think the cost is fairly low. 

College is not going away anytime soon. If you want 
to go back, it will always be there. But the cost of taking a 
year to learn for yourself is nothing."

Dale J. Stephens – Hacking Your Education (2013)
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Compact yet elegant & 
cheaper than degrees 
($ 2,000 -3,000) 
Complete in 6-12 months
(depending on 
background and efforts)
Readily employed. Job 
guaranteed. (Companies 
co- design curriculum) 

Readily available 
information on salaries.  

Artificial Intelligence Self Driving Car Engineer Business Analyst

Androids basics Front-End Web Developer Full Stack Web Developer

Udacity.com/nanodegree
ตวัอย่าง : Blockchain Developer, Deep Reinforce Learning, Data Scientist, Artificial Intelligence, Natural 
Language Processing,  Computer Vision, AI Programming with Python, Flying Cars and Autonomous Flights, 
Learn Unreal VR, Design Sprint Foundation, Google Adwords, Introduction to Self Driving Cars,  Robotic 
Software Engineer, Machine Learning Engineer, Self Driving Car Engineer etc.

Work Ready - Career Ready Education







การปรบัตวัเพื่อการอยู่รอด Education in the Age of Disruptions
• Demographic disruption จ านวนนักเรียน ( 6 – 22 ปี) ลดลง
• สถานศึกษามีผูเ้รียน/คร ู4-5 ช่วงวยั (Gen Babyboom, X, Y, Z, Alpha)
• Pedagogy (คนวยัเรียน), Androgogy (คนวยัท างาน), Geragogy (คนสูงวยั)
• Pedagogy need overhauled, even for learning age group

โรงเรียนคณุภาพในอนาคต หมายถงึระบบการศึกษาคณุภาพทัง้นักเรียนวยัเรียน  คนวยัท างาน และผูสู้งวยั
• Incomes/vocation/experience/life come before education qualifications ( academic papers)

• Education Blockchain, Education Uberization, Education Analytics

ในอนาคต การศึกษาท่ีมีความหมายต่อชีวิตและการท างาน  ไม่ถกู
จ ากดัและก าหนดของรฐั ทัง้หลกัสตูร มาตรฐาน  การวดัและการ
ประเมินผล
ผูเ้รียน  ผูอ้ยู่ในธรุกิจ ผูจ้้างงาน  ตลาดแรงงาน เป็นผูก้  าหนด
จะกลบัไปเหมือนระบบ Guilds ในยโุรปพนักว่าปีมาแล้ว



Guild /gild (ยโุรป อินเดีย จีน ญ่ีปุ่ น)
- สมาคมผูท้ าอาชีพหน่ึงๆ (artisans) ตัง้ขึน้เพ่ือควบคมุกิจการของอาชีพนัน้ๆ 
- คนเข้าสู่อาชีพ ฝึกด้วยmaster of Guilds เป็น apprentice, craftsman, journeyman
- การเรียนเพื่อการท าอาชีพ ถกูสอน/ฝึก/ควบคมุ โดยคนปฏิบติัจริงในอาชีพ

Schools (institutionalized education system)
หลงัการปฏิวติัอตุสาหกรรม(ทศวรรษ 2300)  การศึกษาทัว่ไปขยายตวั จดัในสถานศึกษา ไม่เน้น

การสู่อาชีพ สอนเป็นวิชา สอนโดยคร ู ไม่ใช่ผูป้ฏิบติัจริงของอาชีพ
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