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เดือน  พฤศจิกายน 

  บทความเร่ือง The Coming Disruption ของ James D. Walsh ท่ีลงใน Nymag.com (How Coronavirus 
Will Disrupt Future Colleges & Universities) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไวว้า่ขณะท่ีเกิด
โรคระบาด Covid-19 ข้ึน บริษทัยกัษใ์หญ่ดา้นเทคโนโลยไีดจ้บัมือเขา้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัชั้นน าของสหรัฐอเมริกา
อยา่งชดัเจนมากข้ึนแลว้ เช่น MIT@Google, Istanford, Harvard x Facebook เป็นตน้ การร่วมมือเป็นหุ้นส่วนน้ี           
ท าให้สามารถออกหลกัสูตรในลกัษณะ Hybrid Online-offline Degrees ซ่ึงจะเป็นปรากฏการณ์ส าคญัในการเขยา่
วงการอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาและของโลก มีการคาดการณ์ว่าหากมหาวิทยาลยัในรูปแบบเดิม (Brick-and-
mortar Universities) ไม่สามารถหาผูเ้ขา้เรียนไดจ้  านวนมากๆ เหมือนเดิมและปรับตวัไม่ไดอ้าจจะตอ้งปิดตวัออก
จากวงการน้ีไปในอีกไม่นาน  

 เอาแค่ตอนน้ีระหวา่งเกิดโรคระบาด บรรดามหาวิทยาลยัต่างๆ เกิดความป่ันป่วนข้ึน และก าลงัคิดวา่จะ
เกิดอะไรข้ึนและตอ้งท าอยา่งไรหากนกัศึกษาเดิมไม่กลบัมาในปีหน้า หรือส าหรับนกัศึกษาใหม่ท่ีรับเขา้เรียนแลว้
เขาไม่ยอมมา การท่ี “เด็กไม่งอ้ มหาวิทยาลยั” เป็นส่ิงท่ีคนมหาวิทยาลยัไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดช่วงชีวิตของเขา 
(อนัท่ีจริงมนัมี Weak Signal มาก่อนแลว้ท่ี บรรดานกัเทคโนโลยีระดบัโลกท่ีเป็นเจา้ของนวตักรรมส าคญัและ
กลายเป็นมหาเศรษฐีของโลก ออกจากการเรียนกลางคนัมาแลว้ แต่มหาวิทยาลยัไม่มี Foresight ท่ีจะจบัมาพิจารณา
เอง) รวมทั้ง “ลทัธิการบูชาปริญญา” ท่ีช่วยเสริมคุณค่าการมีมหาวิทยาลยัก็จะมีความศกัด์ิสิทธ์ิน้อยลงทุกขณะ 
ทั้งหมดน้ีล้วนแต่ก าลังสร้างความหวัน่เกรงแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่โลก และความอลหม่าน ในขณะน้ีก็คือ                     
“จริงหรือ?” หรือ “เราจะไปทางไหนดี?” “ใช่หรือทางน้ี?”  

  ผลท่ีก าลงัจะตามมาของ Covid-19 ก็คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ผูค้นจะใช้จ่ายเงินอย่างระมดัระวงัมากข้ึน              
ค่าเทอมในรูป แบบเดิมของมหาวิทยาลัยอาจถูกตั้ งค  าถามว่าเหมาะสมหรือไม่กับการต้องเรียนแบบ Online                       
ท่ีผูป้กครองอาจมองวา่ไม่คุม้ค่าเลย เพราะลูกๆ ตอ้งอยูบ่า้น และดูแค่จอ Screen ของคอมพิวเตอร์ จะมีเสียงเรียกร้อง
ให้มหาวิทยาลยัลดค่าเรียนลงมา ซ่ึงมหาวิทยาลยับางแห่งก็จะตดัสินใจยากมาก เพราะทราบตน้ทุนของตนเองดี            
หากในอนาคตอนัใกล้มีมหาวิทยาลัยท่ีท าหลักสูตรได้ดีเป็นท่ีต้องการและราคาถูกจะเกิดคล่ืนการเคล่ือนยา้ย
นักศึกษาคร้ังใหญ่หากมหาวิทยาลัยไม่ปรับตวั หรือไม่มีความสามารถในการปรับตวั และก็จะเกิด “Zombie 
Universities” ข้ึน จนถึงตอ้งเลิกกิจการ ในสหรัฐอเมริกามีการคาดการณ์วา่มหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 50 จนถึงอนัดบัท่ี 
1,000 มีความเส่ียงสูงท่ีจะอยูไ่ม่รอด 
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ตั้งแต่วนัที่  19 พฤศจกิายน 2564  
เพือ่เตรียมความพร้อมด้านเอกสารทุกฉบับ ส าหรับการตรวจตดิตาม 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานระบบไอเอสโอ (สรอ.) 



   ขอ้คิดส าหรับมหาวทิยาลยั แมว้า่มหาวิทยาลยัของไทยจะไม่ไดเ้ป็นเลิศในอนัดบัตน้ๆ ของโลก แต่เรา
มีภารกิจท่ีต้องพัฒนาบุคลากรของไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ของโลก และเป็นแรงงานท่ีมีความรู้
ความสามารถเพื่อเป็นปัจจยัการผลิตท่ีดี เป็นก าลงัส าคญัในการยกระดบัระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยและ
อยู่ใน “บริบท” ท่ีเหมาะสมกับประเทศของเรา จากข้อสังเกตและความเห็นส่วนตวับางประการ มีค าแนะน า               
ต่อการปรับตวัของมหาวทิยาลยัไทย ดงัน้ี 

   1) หยุดหรือลดก าลงัสร้างสินทรัพย์ถาวรทีไ่ม่จ าเป็น มีขอ้สังเกตวา่ มหาวิทยาลยัของไทยมกัชอบสร้าง
ถาวรวตัถุ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ ท่ีตอ้งการแตกแขนง “อาณาจกัร” โดยอา้งความตอ้งการ
การพฒันาความกวา้งและลึกของศาสตร์ในสาขานั้นๆ ซ่ึงท่ีผา่นมาก็มีพอสมควรแลว้ ส่ิงท่ีขาด มากกว่าในขณะน้ี                  
ก็คือ การพฒันา “Knowledge Software” โดยเฉพาะในลกัษณะท่ีจะตอบโจทยโ์ลกอุตสาหกรรม 4.0 และในลกัษณะ
บูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ ทั้งน้ีตอ้งยอมรับความเป็นจริงว่าระบบคณะวิชาในอนาคตอาจไม่ได้เป็นในลกัษณะ
เหมือนทุกวนัน้ี การมี Physical Assets มากเกินไป จะท าใหมี้ค่าเส่ือมราคา ค่าเสียโอกาส ท าใหมี้ตน้ทุนทางการเงินสูง 

   2) ต้องร่วมมือกับธุรกิจอุตสาหกรรมภายนอกมากขึ้น และในมิติแบบใหม่ มหาวิทยาลยัตอ้งมองว่า
ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ คือ “หุ้นส่วน” เพราะนกัธุรกิจหรือผูป้ระกอบการเองก็ถูกคุกคามจากเดิมซ่ึงท าธุรกิจ       
ในโลก 3.0 และต้องการอยู่รอดหรือเกิดใหม่บนโลก 4.0 การขบัเคล่ือนธุรกิจบนโลกใหม่มีปัจจยัหลายอย่าง                      
ท่ีตอ้งการจากมหาวิทยาลยั เช่น การพฒันานวตักรรมสินคา้และบริการ การมีแรงงานยุคใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ                  
ท่ีพร้อมจะใชท่ี้ท างานบนธุรกิจใหม่ท่ีก าลงัปรับตวัของเขาให้เป็น “Real and experience labs” เพื่อเรียนรู้ไปดว้ยกนั 
พฒันาและปรับหลักสูตรไปด้วยกนั ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับท่ีจะออกจากกรอบแบบเดิมในการพฒันา
หลกัสูตรและองคค์วามรู้  

 3)  มองฐานลูกค้าให้กว้างขวางกว่าเดิมนอกจากเยาวชนไปสู่แรงงานท่ีตอ้งการปรับทกัษะเขา้สู่โลกใหม่           
ด้วยการเคล่ือนตวัเข้าสู่โลกอุตสาหกรรม 4.0 และภยัคุกคามจากเหตุการณ์  Covid-19 กระทบต่อทุกวงการ              
จะมีความตอ้งการพฒันาความรู้ทกัษะในรูปแบบใหม่เพื่อเขา้สู่โลกใหม่ ซ่ึงตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ
แบบใหม่ มหาวิทยาลยัควรออกจากรูปแบบการด าเนินงานเดิมท่ีตั้งรับรอเยาวชนท่ีจะเขา้สู่ระบบ Degree เท่านั้น          
แต่ควรเป็นศูนย์กลาง Re-skill และ Up-skill ให้กับแรงงานเดิมในประเทศ ซ่ึงมีอยู่ไม่ต  ่ากว่า 40 ล้านคน                                
ซ่ึงจะเป็นตลาดใหม่ทดแทนโครงสร้างประชากรเยาวชนซ่ึงมีสัดส่วนลดลง แต่เป็นการใช้โอกาส “Life-long 
Learning” ท่ีเป็นกระแสท่ีมาพอดีท่ีกล่าวมาถือว่าเป็นตวัอย่าง ซ่ึงเช่ือว่ามหาวิทยาลยัมีคนดี  และคนเก่งในระดบั
มนัสมองท่ีเขา้ใจสภาพปัญหาไดดี้ ลองระดมสมองกนั และช่วยด าเนินการกนัไป เพื่อให้มหาวิทยาลยัไทยของเรา
ผา่นพน้กระแสการเปล่ียนแปลงน้ีไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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