
โดย
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 17

เรื่อง

แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี
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 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัด
ให้มีปาฐกถา “เปรม บุรี” ขึ้นเป็นปีที่ 17 เพื่อเป็นการรำาลึกถึงเกียรติคุณของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ท่านแรก
ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์และศัลยกรรม ที่เป็นปูชณียบุคคลของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ซึ่งแม้ว่าท่านจะอายุครบ 102 ปี ในปี 2563 นี้ ท่านยังคงเป็น
ผู้ที่มีมุมมองและแนวคิดท่ีเป็นแบบอย่าง สมควรแก่การถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ได้เสมอ 
แมว้า่ในปจัจบุนั แนวคดิ มมุมอง การประกอบวชิาชพีดา้นศลัยกรรมจะแปรเปลีย่น
ตามกระแสสงัคมยคุใหม ่แตว่ฒันธรรม หลายๆ สิง่สมควรท่ีจะถ่ายทอดสบืไป ไดแ้ก ่
การมีจิตเคารพนบนอบต่อผู้อาวุโสหรืออาจารย์ผู้มีพระคุณหรือความเมตตา กรุณา
ของคณาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ เป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย

 จงึเปน็ทีม่าของ “ปาฐกถา เปรม บรีุ” คร้ังที ่17 ทีไ่ด้รบัเกยีรตจิากองคป์าฐก
คือ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ที่จะมาบรรยายเรื่อง 
“แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี” ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำาคัญที่จะปลูกฝั่งจิตวิญญาณ 
ความเปน็ คร ูอาจารยท์ีจ่ะสอน ฝกึอบรมนกัศกึษาหรือนกัศกึษาระดับหลังปริญญา
รุ่นใหม่ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลและรวดเร็วทั้งทางสังคม ทาง
เทคโนโลยี ที่จะนำามาสู่การปรับตัวของคณาจารย์ไปสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่อย่างทันเวลาโดยไม่ให้เกิด “disruption”

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ปาฐกถา เปรม บุรี” ครั้งที่ 17 จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เข้าร่วมฟัง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรีจะเป็นเสาหลัก
แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวงการแพทย์
ไทย สืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำ�นำ�
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โดย: นายเปรม บุรี

เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461

บุตรของ นายชื่น บุรี และนางทิพย์ บุรี อ. เมือง จ. เชียงใหม่

การศึกษา โรงเรียนปริ๊นซรอยล์วิทยาลัย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
 จบ ม.8 ปี พ.ศ. 2478 (ม.8 รุ่นสุดท้าย)

ศึกษาต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2480
	 n Plymouth Technical College 9 เดือน เพือ่เตรยีมตัวสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยลอนดอน วิชาแพทย์ที่ Guy’s Hospital 
Medical School

 n	 Guy’s Hospital Medical School พ.ศ. 2481

 n	 สงครามโลกครัง้ท่ีสอง พ.ศ.2482-2488 ไทยประกาศสงคราม
กับอังกฤษ และอเมริกาในเวลาต่อมา การศึกษาแพทย์ต้อง
ชะงักลงเพราะเป็น Enemy Aliens

เสรีไทยฝ่ายอังกฤษ สมัครเข้าเป็นเสรีไทยฝ่ายอังกฤษ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2485
  เข้ามาปฏิบัติทางทหารในประเทศไทย พ.ศ.2487 จนสงคราม

สงบลงปี พ.ศ.2488 
  กลบัไปศึกษาวชิาแพทย์ที ่Guy’s Hospital Medical School 

ต่อ 
  รับเหรียญ M.C. จากรัฐบาลอังกฤษ

ชีวประวัติของนายเปรม บุรี

(2461 - ปัจจุบัน)
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การศึกษาต่อ 
 n	 จบแพทยศาสตร์ M.B., B.S. (London)
 n	 พ.ศ. 2492 MRCS (Eng.), LRCP (London)
 n	 แพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำาบ้านที่ Pembory Hospital 

(เครือข่ายของ Guy’s Hospital Medical School) 3 ปี 
พ.ศ. 2492-2495

ปฏิบัติงานต่อทางแพทย์เพื่อหาประสบการณ์ โดยได้รับทุน ก.พ.
 n	 Harwich and Dovercourt Hospital  1 ปี
 n	 Scunthorse Hospital 1 ปี

รับราชการ 
 n	 กลับประเทศไทย ปี 2497
 n	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช พ.ศ. 2497-2512
 n	 ศึกษาต่อทางด้าน Cardiovascular Surgery โดยได้รับทุน

ของ China Medical Board New York ที่ Variety Heart 
Hospital University of Minnesota 1 ปี (พ.ศ. 2502-
2503)

 n	 ศกึษางานต่อตามสถาบนัแพทย์ในอเมริกาอกีหลายแห่งก่อน
เดินทางกลับประเทศไทย

 n	 ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เคล่ือนท่ีของศิริราชท่ีจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2509 -2514

 n	 โอนย้ายมาทำาการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
พ.ศ. 2512 จนกระทั่งปลดเกษียณปี พ.ศ. 2522

 *ก่อตัง้ศนูย์เวชศาสตร์ชมุชนตัง้แต่เริม่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิด ีโดย
ความช่วยเหลอืจากมูลนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์ (ซึง่ปฏิบตังิานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ) 
ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน หลังจากที่ได้รับทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไปดูงานต่าง
ประเทศ 9 แห่ง – อินเดีย เคนยา อูกานดา ไนจีเรีย นิวยอร์ค เล็กซิงตั้น จาไมก้า 
โคลัมเบีย ฟิลิปปินส์ – ใน 8 ประเทศเป็นเวลา 9 สัปดาห์
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งานหลังปลดเกษียณ (พ.ศ. 2522)
 n	 อาจารย์พิเศษ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 5 ปี (2522-2525)
 n	 ร่วมคณะก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 4-5 ปี

ต�าแหน่งในเวลารับราชการ
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช 2512
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 2512-

2522
 n	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณหลังจากเกษียณอายุราชการ จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 n	 พ.ศ. 2517 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 n	 พ.ศ. 2514 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 16

รูปที่ 1	 ศาสตราจารย์นายแพทยป์ยิะมติร	ศรธีารา	คณบด	ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี
กล่าวเปิดงาน

รูปที่ 2		ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดม	คชินทร	องค์ปาฐก
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 16

รูปที่ 3	 อาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์	และคณบดี	ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร	ศรีธารา	
ถ่ายภาพที่ระลึก

รูปที่ 4	 ส่วนหนึ่งของอาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาอื่นๆ	ที่มาร่วมงานปาฐกถา 
เปรม	บุรี	ครั้งที่	16
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ชีวประวัติองค์ปาฐก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

วันเกิด 12 กรกฎาคม 2474
ต�าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

การศึกษา
พ.ศ. 2500 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2505 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�างาน
พ.ศ. 2529-2552 รองคณบดีและท่ีปรึกษาฝ่ายแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 
 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - วิทยากรแพทยศาสตร์
 - ผู้ริเริ่มนำาการสอบ OSCE มาใช้
พ.ศ. 2538 ผูร้เิริม่นำาผูป่้วยจำาลองมาใช้ในวชิาแพทยศาสตร ์และสาขาวชิา 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวง 

 สาธารณสุข
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พ.ศ. 2559 วิทยากรและคณะทำางานร่างตัวอย่างและการจัดการเรียน 

 การสอนหลักสูตรผู้ป่วยปลอดภัย โดย กสพท. และ สบพช.

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ. 2533 รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภามหาวิทยามหิดล 
พ.ศ. 2552 ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 
 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2554 ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 
 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2556 รางวัล “มหิดลทยากร” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2558 รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง 
 ประเทศไทย
พ.ศ. 2559 1 ใน 48 ปูชนีย์แพทย์ โดยแพทยสภา
พ.ศ. 2560  รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น
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บทคัดย่อ

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 17

เรื่อง “แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี”

 โดย  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

1. บทบาทนักศึกษาแพทย์เปรม บุรี ในมหาสงครามโลกครั้งที่ 2
2. ศาสตราจารย์เปรม บุรี หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ท่านแรกของคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และการบุกเบิกวิชา
เวชศาสตร์ชุมชน

3. แนวคดิการผลติบณัฑติรามาธบิดสีาขาแพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์และบณัฑติ
สื่อความหมายฯ

4. บทเรียนจากครูผู้ประเสริฐ
 - การเรียนรู้เป็นศักยภาพของแต่ละบุคคล
 - การวางแผนการสอน เป้าหมาย วัตถุประสงค์
 - การลำาดับเนื้อหาในการสอนก่อนหลัง
 - วิธีการถ่ายทอด
 - การเอาใจใส่ผู้เรียน
5. คณุลกัษณะพระพทุธเจา้ และพระธรรมคำาสอนต่ออาจารยแ์ละบณัฑติรามาธบิดี
 คุณลักษณะพระพุทธเจ้า
  - วิชชาจรณสัมปันโน
  - เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางทฤษฎี (วิชชา) และการปฏิบัติให้บรรลุตาม 

  ทฤษฎี (จรณะ)
 คุณลักษณะพระธรรมคำาสอน
  - คุณลักษณะ กับการหล่อหลอมบัณฑิตรามาธิบดี
  - จรณะเปน็ของเฉพาะตน ของทัง้อาจารย ์และศษิย ์ทำาใหก้นัไมไ่ด ้ตอ้งทำาเอง
  - การหล่อหลอมบัณฑิตรามาธิบดีใน Outcome-based Education
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6. วิธีหล่อหลอมจรณะเรื่องปฏิบัติการป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยและญาติ
7. Feedback และ Supervision นักศึกษา
 - จำาเป็นในการหล่อหลอมทักษะและ Faculty Development 
 - การทำา Supervision ต้องมี feedback
 - ความสำาคัญของ Supervision และการประเมินนักศึกษาต่อคุณภาพบัณฑิต
  ในทุกรูปแบบหลักสูตร
8. Clinical Reasoning
 - การสอนเหตุและผลในพรีคลินิกและคลินิก
 - การหล่อหลอม Clinical Reasoning โดยครูหมั่นกระตุ้น ครูหมั่นตรวจสอบ
 - โดยวิธีการ One minute preceptor หลังจากนักศึกษารายงานผู้ป่วยวิธี  

 SNAPPS
9. Student Reflection การหล่อหลอมโดย Reflective Learning 
10. บทบาทของ Mentor และ Role Model ของครูรามาธิบดี
11. การทำาวิชชาจรณสัมปันโน อาจารย์นำาไปไตร่ตรอง เพื่อการเพิ่มคุณภาพทุก

บัณฑิตรามาธิบดี

เอกสารอ้างอิง : One minute preceptor และ SNAPPS

1. Neher JO, Gordon KC, Meyer B , Stevens N. A five-step “microskills” model of 
clinical teaching. J Am Board Fam Pract. 1992 ; 5(4) : 419 – 424.

2. Wolpaw TM, Wolpaw DR, PaPP KK. SNAPPAS : a learner-centered model for 
outpatient education. Acad Med. 2003 ; 78(9) : 893 – 898.
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เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทยหลังจัดตั้ง 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

   โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร 

 ท่านคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านอาจารย์อาวุโส 

ท่านอาจารย์และพวกเราชาวรามาธิบดีทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณอย่าง

ยิ่งที่ให้เกียรติเชิญผมเป็นองค์ปาฐกครับ วันนี้จะมาพูดคุย สื่อสารให้พวกเราฟังถึง

เรื่องของการอุดมศึกษาซึ่งผมคิดว่ามันจะมีการปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลงไปอย่าง

มากในอนาคต แมจ้ะมกีระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมต้ัง

ขึ้นมาแล้ว แต่ผมคิดว่าจุดใหญ่ไม่ใช่การเกิดกระทรวง การเกิดกระทรวงเป็นจุดเริ่ม

ตน้ทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุสง่เสรมิเรือ่งอุดมศึกษาอยา่งจรงิจัง จากการทีพ่วกเราเปน็ชาว

อดุมศกึษาจงึตอ้งปรบัเปลีย่นตวัเองอยา่งมากเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ก่อนที่จะเริ่มผมอยากจะยกตัวอย่างสักหน่อยครับว่าวิกฤตของอุดมศึกษาที่มันเกิด

ขึ้นแล้ว มันจะชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเหลือเกิน สิ่งที่เห็นชัด ๆ คือเราไม่

สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ เดี๋ยวผมมีข้อมูลให้ดู ว่าคะแนนที่ถูกประเมิน

โดยตา่งชาตนิัน้มนัต่ำามาก ต่ำาจนไมน่า่เช่ือ เขาใชม้าตรฐานเดยีวกันวดักนัทัว่โลก เรา

ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ของเขาเลย ที่สำาคัญก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของเรามัน

ไม่ดี ยิ่งถ้าเราไปดูใน world university ranking มันยิ่งชัดเจน เราอยู่ในลำาดับที่ 

800-900 นะครบั ถา้คุณภาพมนัไมด่แีลว้ตอนนีม้นัเกดิ disruptions ตา่ง ๆ  มากมาย 

มันจะปรับตัวได้อย่างไร อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำาคัญ และเราเองก็ต้องเจอปัญหา

อ่ืนอีกเยอะมาก เด็กที่จะเข้ามหาวิทยาลัยลดลง ตอนนี้ถ้าท่านติดตามข่าว TCAS 
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เข้ามหาวิทยาลัย จะทราบว่ามีที่นั่งว่างแสนกว่าที่ครับ นอกจากประชากรเด็กลดลง

แล้ว มันยังมี factor อ่ืนอีกคือเด็กจบมัธยมแล้วไม่อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ไป 

start up เอง ไปเป็นเจ้าของกิจการ  Entrepreneur ตัวเองต่าง ๆ มากมาย  เรา

กำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของทั้งโลกไม่ใช่เป็น

เฉพาะของประเทศเรา เราจะทำาอย่างไรกับคนสูงวัย ท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีผมคิดว่าเป็น

โจทย์ใหญ่ของเราตอนน้ีคือเราผลิตบัณฑิตไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ไม่ตอบโจทย์

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ บัณฑิตถึงได้

ตกงานเยอะแยะ แลว้กม็เีสยีงสะทอ้นจากภาคอตุสาหกรรมภาคเอกชนวา่บณัฑิตจบ

ไปทำางานไม่เป็นรู้แต่ทฤษฎีและยังรู้ไม่จริงอีก บัณฑิตเมื่อจบแล้วต้องไปฝึกงาน 6 

เดอืนบา้ง 1 ปบีา้ง บรษิทัทีร่บัไปฝกึงานเขาตอ้งจา่ยเงินเดือนเต็มซ่ึงกไ็ม ่fair กบัเขา 

อนันีผ้มคดิวา่เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งใหญจ่รงิ ๆ  วา่ อดุมศึกษาไทยไมต่อบโจทยป์ระเทศและ

ไม่ตอบโจทยโ์ลกทีก่ำาลงัเปลีย่นแปลงไปขา้งหนา้ดว้ย ผมอยากจะใหท้า่นดูขอ้มลูอืน่

บ้าง ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness ranking ปี ค.ศ. 2019 เราอยู่

ลำาดับที่ 25 ถ้าดูเปรียบเทียบกับปีที่แล้วดูเหมือนมันดีขึ้นมา 5 ลำาดับแต่เนื้อในไม่ใช่

ครับ ท่านดูนี่ครับ ดูคะแนนครับคะแนนมันตกลงไป 2 แต้มกว่า 2 แต้มนี้ถือว่าเยอะ

มากครับ มีองค์กรใหญ่ ๆ 2 องค์กรในโลกที่ดูเรื่อง competitiveness ของโลก คือ 

World Economic Forum (WEF) กบั International Institute for Management 

Development (IMD) ซึง่ทัง้ 2 สถาบนัใชข้อ้มลูตา่งกนันดิหนอ่ยครับ WEF ใชข้้อมลู

จาก World Bank, UNESCO เป็นหลักส่วน IMD เขาใช้วิธี survey ข้อมูลต่าง ๆ 

จากทั่วโลก ข้อมูลของประเทศเราทั้ง 2 กระดานมันช้ีตรงกันเลยว่าความสามารถ

ของเรายังแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้ เขาดูอะไรบ้าง เขาดู 4 เรื่องหลัก ๆ คือเรื่อง

ของ economic performance, government efficiency, business efficiency 

และ infrastructure และในเรื่องของ infrastructure เขาดูเรื่อง education  เรา

อยู่ลำาดับที่ 56 จาก 63 อันดับ นี่คือภาพรวมของ education แต่ถ้านับเฉพาะ

มหาวิทยาลัยอยู่อันดับที่ 46 จาก 63 เราก็ยังอยู่ท้ายอยู่ดี เพราะฉะนั้นคุณภาพของ
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เราไม่ดีจริง ๆ ซึ่งแบบนี้ ถ้าดูจาก IMD หรือว่า WEF หรือ world ranking มันจะ

สะท้อนเหมือนกันเลย สะท้อนถึงความอ่อนแอของอุดมศึกษาของเราว่าไม่สามารถ

สร้างคนที่มีคุณภาพ ไม่สามารถสร้างคนให้เป็นทุนมนุษย์เพ่ือจะเข้าสู่วิชาชีพและนี้

มันชัดนะครับ ว่าทำาให้เราไม่สามารถที่จะสร้างทุนทางปัญญา ไม่สามารถที่จะสร้าง

นวัตกรรมให้กับประเทศได้ ไม่สามารถจะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศ ทำาให้ประเทศ

ติดอยู่ใน middle-income trap มาก 20 ปีแล้ว เราพัฒนาจากประเทศด้อยพัฒนา

ลา่งสดุขึน้มาเปน็ประเทศกำาลงัพฒันาประมาณ 20 ปแีลว้ครับ  เราเปรียบเทยีบแบบ

ง่าย ๆ กับประเทศที่ติดกับเราประเทศมาเลเซีย ในปี ค.ศ. 2003 เรากับประเทศ

มาเลเซีย GDP per capita ต่อปีประมาณ 3,500 US dollar ปีที่ผ่านมาประเทศ

มาเลเซียขึ้นเป็น 11,000 แล้วครับถ้าทะลุเกิน 12,000 จะพ้น middle-income 

trap ไปเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ได้เป็นประเทศในโลกที่ 1 จริง ๆ  ของเราพัฒนามา

พร้อมกันนะครับล่าสุดไทยมี GDP per capita ต่อปี 5,800 ครับ ยังไม่ได้ครึ่งของ

เขาเลย เพราะเราสร้างนวัตกรรมเองไม่ได้ ข้าวของเครื่องใช้รอบตัวท่าน คิดและทำา

ในต่างประเทศทั้งสิ้น เราเสียเงินปีหนึ่งเป็นล้านล้านบาท สั่งเข้ามาครับ GDP ไม่ขึ้น

เลยครับ อันนี้ก็โทษมหาวิทยาลัยแหละเพราะเราเป็นตัวจักรสำาคัญในการสร้างองค์

ความรูใ้หมใ่นการทีจ่ะสรา้งนวตักรรมครบั อาจจะมบีางทา่นแยง้ผม เราเปน็ประเทศ

ส่งออกอันดับต้น ๆ ของโลกหลายอย่าง ผมยกตัวอย่าง เช่น รถยนต์เราส่งออกเป็น

อนัดบั 3 ของโลกเป็นท่ีน่าภูมใิจแตข่อโทษที part ตา่งๆ 80% กวา่ ๆ  มาจากประเทศ

ญี่ปุ่นและประเทศอเมริกา มาแค่ประกอบในบ้านเรา เงินออกนอกประเทศหมดมัน

ไม่ได้คิดและทำาในบ้านเรา อันนี้เป็นปัญหาอย่างมาก ผมอยากจะให้ท่านดูใน WEF  

เมือ่ตน้ป ี(ค.ศ. 2019) เขาวเิคราะหท์กุประเทศทัง้โลก ดท่ีูประเทศไทยใน 12 pillars 

ผมอยากให้ทา่นดอูนัทีเ่ราคะแนนแยม่าก ๆ  คอืนีค้รบั innovation capability ความ

สามารถในการสร้างนวัตกรรมของเราได้ไม่ถึง 50 แต้ม การสร้างทักษะของคนต่ำา

มาก น่ีคือหน้าที่ของอุดมศึกษาท้ังสิ้น ดังนั้นถ้าเราดูแนวโน้มใหญ่ของทั้งโลกใน

ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 อันนี้แน่นอนทั้งโลกเลยครับ เขามุ่งสู่ data-driven 
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economy มุง่สู ่globalizing knowledge-based economy กันทัง้นัน้ ตอนนีทุ้ก

อย่างต้องมีความรู้ ต้องอาศัยความรู้ ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ ไม่ว่าท่านจะสร้าง 

product หรือสร้าง service อะไร ตอนน้ีมันต้องเป็น knowledge-intensive 

products and services หรือ  innovation- driven products and services 

เท่านั้นไม่อย่างนั้นท่านจะอยู่ไม่ได้ ท่านอยู่ไม่ได้จริง ๆ ครับ ผมยกตัวอย่างให้ 

ทา่นฟงั อันน้ีเปน็ตวัอยา่งในประเทศไทยซึง่ฟงัแลว้ตกใจ ตอนผมเขา้ไปเปน็รฐัมนตรี

ใหม่ ๆ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มารายงานครับ 

SME บา้นเรามูลค่าหลายแสนลา้น มเีปน็แสนบรษิทั เขารายงานเสรจ็กบ็อกวา่ SME 

บ้านเรานะครับมีบริษัทไหนอยู่เกิน 5 ปี ครึ่งหนึ่งเจ้งครับ เสียหายเป็นแสนล้านครับ 

เปน็หม่ืนๆ บรษัิท ทา่นนายกสัง่ใหไ้ป investigate เขากลบัมารายงาน ทา่นเชือ่หรอื

ไม่ว่ามันเจ้งด้วยเหตุผลเดียวกันทั้งหมื่น ๆ บริษัท คือไม่ทำา R&D ไม่น่าเชื่อครับและ 

SME บ้านเราส่วนหนึ่งเป็นกิจการครอบครัวจึงไม่ทำา R&D คุณไม่ทำา R&D คุณอยู่ไม่

ได้หรอก คุณไม่พัฒนา คุณไม่มีนวัตกรรม ไม่น่าเชื่อว่านี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเรา 

เราไม่สร้างนวัตกรรมแล้วมันเป็นไปในทุกมิติ ถ้าเรามาดูการขับเคลื่อนของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ตอนนี้ทุก ๆ ประเทศนะครับ ตั้งเป้าหมาย ประกาศนโยบายชัดเจน 

ทุกประเทศมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม มุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มความสามารถใน

การแข่งขัน ตัวอย่างประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงบอกว่า made in China 2025 ครับ 

หมายความว่าปี ค.ศ. 2025 สินค้าจีนที่บอกว่า made in China จะเป็นสินค้าที่มี

คุณภาพ ราคาเหมาะสม เราก็ทราบดีว่าจีนเป็นจ้าวของการ copy ทำาอย่างนี้มา 

30-40 ปีแล้วและเขา copy จนรู้ทุกอย่างหมดแล้วต่อไปนี้จีนจะไม่ copy ใคร จะ

คิดและทำาเองถ้าเป็นแบบนี้ประเทศอเมริกาตายร้อยเปอร์เซ็นต์ อินเดียก็บอกว่าจะ

เป็น made in India  ทรัมป์ก็ประกาศเหมือนกันว่าจะเป็น nation the maker 

คือตอนนี้ทุกประเทศมีเป้าหมายชัดเจนและจุดมุ่งหมายทุก ๆ ประเทศชัดมาก คือ

จะตอ้งมุ่งสรา้งมูลคา่เพ่ิม สร้างนวตักรรมใหไ้ด ้อนัหนึง่ทีเ่ปน็เร่ืองทีใ่หญม่าก ๆ  และ

มีผลกระทบมากคือเรื่องของ digital transformation, digitalization เรื่องเหล่านี้
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พวกเราทราบดีอยู่แล้วว่า มันเปลี่ยนแปลงทั้งรุนแรงและรวดเร็วจริง ๆ   ขอชี้ให้ท่าน

ดู World Digital Competitiveness Ranking ครับ เราอยู่อันดับที่ 40 จาก 63 

ประเทศ ประเทศมาเลเซีย ผมพยายามจะเอาประเทศที่ใกล้เคียงเรามากที่สุดมา 

benchmark ครับ เขาอยู่อันดับที่ 26 ห่างกันกี่ลำาดับ อันนี้มันบ่งชี้หลายอย่าง มัน

บ่งชี้ว่าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเรามีน้อยมาก  ความ

สามารถในการสร้าง new innovation, digital innovation ไม่มีและที่สำาคัญคือ

ไม่มีความพร้อมที่จะดำาเนินการเรื่องเหล่านี้ มันเป็นเรื่องใหญ่จริง ๆใน เรื่องของ 

digital transformation เพราะอะไรเพราะตอนนีม้นันำาไปสูเ่รือ่งของ automation 

ไปสูเ่รือ่งของ AI ต่าง ๆ  อนันีเ้ป็นขอ้มลูที ่World Bank สำารวจมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 2016 

เขาสำารวจทุกประเทศ เขาพยากรณ์ล่วงหน้าว่าปี ค.ศ. 2030 แรงงานของประเทศ

ต่าง ๆ จะตกงานกันกี่เปอร์เซ็นต์จากการแทนท่ีของ automation และ AI 

ประเทศไทยเรา 72% ยโุรป 57% อเมรกิา 47% เมอืงจนี 77%  ทา่นอาจดวูา่ตวัเลข

มัน over แต่ไม่ over เลยครับ มันเกิดขึ้นแล้วครับในหลายภาคส่วนแต่สิ่งที่ World 

Bank ทำานายผิดอยู่อันหนึ่งคือปี ค.ศ. มันเกิดก่อน ค.ศ. 2030 เยอะมาก ผมเรียน

ท่านนะครับ ผมว่า ค.ศ. 2025 นี่จะเห็นหน้าเห็นหลังครับมันไม่ถึงปี ค.ศ. 2030 

หรอก ผมเองมโีอกาสไปเยีย่มภาคอตุสาหกรรมเยอะมากตอนทีเ่ปน็รฐัมนตร ีเพราะ

วา่เราตอ้งการทีจ่ะดงึเขาเขา้มาชว่ยในเรือ่งการศกึษา อยา่งเชน่ท่ีผมไปเยีย่มโรงเรียน

มธัยมทีอ่ำาเภอภูเขยีว จังหวดัชยัภมู ิตัง้อยูก่ลางทุง่นาใกล ้ๆ โรงเรยีนมโีรงงานน้ำาตาล

ขนาดใหญ่อยู่ เลยขอเขาเข้าไปดูท่านเชื่อหรือไม่ครับ ผมเข้าไปดูแล้วตกใจมันมีแขน

กลแขนเดียวมีเป็น 30 ตัว process ตั้งแต่หีบอ้อย process ทำาน้ำาตาล การบรรจุ

ถงุ สง่มาใหเ้รากนิขนาดถงุ 1 กโิล ครึง่กโิล 5 กโิล เขาใชแ้ขนกลแขนเดียว ใชค้นนอ้ย

มากผมก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องคนเหรอ ที่หันมาทำาอย่างนี้ เขาบอกว่า

เขาลำาบากมาก เขาต้องการคนงาน 2 level  Level ที่ 1 ที่ต้องการคืออาชีวะ แต่

ระดับอาชีวะนี้เขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้เลย มาเป็นคน operate เครื่องกลอะไรไม่ได้สัก

อย่าง ส่วนอีกระดับหนึ่งคือวิศวะ  แม้จะมาจากจุฬาฯ มหิดล ผลก็คือทำางานไม่เป็น
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ต้องมาฝึกงานอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี ผมไปเยี่ยมโรงงานที่จังหวัดระยองเป็นโรงงาน

ผลิตยางรถยนต์วันหนึ่ง ๆ เขาผลิตเป็นหมื่นกว่าเส้น เป็นบริษัทจีนเข้ามาตั้งโรงงาน

ในประเทศไทย เดนิข้ึนไปไมม่คีนแมแ้ต่คนเดียวโรงงานทีไ่ปเยีย่มคือยางรถยนต์ยีห่อ้ 

luxury  ภาคประชาชนเขาไปเรว็มากครบัเขาตอ้งปรับตวัไมอ่ยา่งนัน้เขาอยูไ่มไ่ด ้การ

ทีเ่ขานำา automation มาชว่ยมนัสามารถลดคา่ใชจ้า่ยเขาไดไ้มต่่ำากวา่ 20% ดเูหมอืน

เปน็การลงทนุสงูนะ แตด่ภูาพรวมแลว้คา่ใชจ้า่ยลดลงครับ นัน้เพราะเขาปรับตัวเอง

อย่างมาก แต่ว่าเราไม่สามารถสร้างคนที่จะไปช่วยเขาทำางานได้ทัน ให้ท่านดูหน่อย

ครับว่าปี ค.ศ. 2022 อีก 3 ปีตำาแหน่งงานในโลกที่จะหายไปประมาณ 75 ล้าน

ตำาแหน่ง จะมตีำาแหนง่ทีเ่กดิข้ึนใหม ่133 ลา้นตำาแหน่งและทา่นเชือ่ไหมวา่สว่นใหญ่

ตำาแหน่งที่เกิดใหม่เป็นอาชีพซึ่งไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน แล้วท่านจะทำาอย่างไร ลูก

ศิษย์ของท่านที่กำาลังจะจบไปอีก 5 ปี 10 ปี มันจะตกงานหมดครับแล้วเขาจะไปอยู่

ยงัไง เขาจะไปปรบัตวัเองไดย้งัไง เราคดิถงึลูกศษิยเ์ราบา้งไหม นีค่อืเรือ่งสำาคญัเพราะ

เดี๋ยวน้ีวิชาการ 5 ปี 10 ปี มันก็ล้าสมัยหมดแล้วครับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่า

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่ concern เรื่องนี้กันเลย อาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ใน 

comfort zone อาจารย์มหาวิทยาลัยคิดว่ามันยังไกลตัว ผมก็เป็นอาจารย์ใน

มหาวทิยาลยั พอยิง่ขึน้ไปทำางานระดบัสูงขึน้มนัจะเหน็ชัดเลย คณุไมป่รบัตัว ประเทศ

อยู่ไม่ได้หรอก มันอยู่ไม่ได้จริง ๆ อยากให้ท่านดูนี่ครับว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งที่เมื่อกี้

ผมพูดถึงเร่ืองนักศึกษาลดลง ดูนะครับมันลดลงทุกปี เพราะว่าองค์ประกอบของ

โครงสร้างประชากรมันลดลง เมื่อ 20 ปีที่แล้วเด็กไทยเกิดปีละ 1.1 ล้านคนปีที่ผ่าน

มา 670,000 เอง หายไปตั้งเกือบ 500,000 คนและจำานวนนี้เข้ามหาวิทยาลัยไม่ถึง 

300,000 คนนะครับ เด็กสมัยนี้มันเหมือนกันท่ัวโลกและไม่ใช่มีแค่เฉพาะประเทศ

อเมริกา บิลเกตส์, ซัคเคอร์เบิร์ก เมืองไทยก็มีเหมือนกันครับ เขาไม่เข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัย เม่ือปทีีแ่ลว้ตอนปลาย ๆ  ปกีอ่นผมออกจากตำาแหนง่รฐัมนตร ีพวกเรา

อาจไดย้นิขา่วใหญเ่ด็ก ม. 4 โรงเรยีนทีภ่าคอสีานจงัหวดัอะไรผมจำาไมไ่ด้แล้ว เขาลา

ออกเพือ่ไปทำา startup ไดเ้ดือนละเป็นแสน เป็นเร่ืองใหญ ่ครกูพ็ยายามเกลีย่กลอ่ม
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ให้เรียนต่อ ส่งเรื่องมาที่กระทรวง ให้เราคุยกับเด็ก ผมบอกให้เขาออกไปเถอะ ถ้าให้

เด็กเรียนจบปริญญาตรีได้รับเงินเดือนแค่หมื่นห้าแต่ตอนนี้มันได้เดือนละเป็นแสน

แลว้ แล้วสิง่ทีเ่ดก็เขาถามคือวา่ใหเ้ขาเรยีนตอ่มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัใหอ้ะไรเขา

เพิม่บา้ง  ตอนนีมี้เดก็พวกน้ีเยอะข้ึน เดก็รุน่ใหมเ่ขาไมเ่หมอืนรุน่อาจารยผ์มทัง้หลาย

หรือรุ่นผม เราก็เข้ามาเรียนแบบหัวโล่ง ๆ  อาจารย์พูดอะไรก็ครับอย่างเดียว มัน

ไม่ใช่แล้วเดียวนี้เด็กเขาเรียนรู้เอง แล้วเดียวนี้มี platform การเรียนรู้เยอะมาก

ขอโทษทีครับ google รู้มากกว่าอาจารย์เสียอีกเราต้องยอมรับ แล้วจะทำาอย่างไร

เด็กมันลดลงเรื่อย ๆ และอาจารย์ยังสอนหลักสูตรเดิมที่ทำามา 20 ปีที่แล้วยังสอน

เหมือนเดิม จบ Ph.D. มาเรื่องนี้ก็ต้องสอนเรื่องนี้ สอนเรื่องอื่นไม่ได้ แล้วคุณจะอยู่

ไดอ้ยา่งไร มหาวทิยาลยัจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร มนัตอ้งเอาองคก์รเปน็หลกั และอกีอนัหนึง่

ที่อยากให้ท่านเห็น ในบรรดานักศึกษาแต่ละปี 2 ใน 3 เป็นสายสังคม ส่วนสาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีประมาณ 30% แต่ตอนนี้ประเทศหรือโลกนี้ที่ต้องการขับ

เคลือ่นดว้ยวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี คนกไ็มพ่อแถมคนทีอ่อกมา 30% กไ็ม่มคีณุภาพ

อีก แล้วประเทศชาติจะไปได้ยังไง ผมไม่ได้บอกว่าสายสังคมศาสตร์ สายมนุษย์

ศาสตร์ไม่สำาคัญนะ สำาคัญครับ ความเป็นมนุษย์สำาคัญมากเราต้องทำางานอย่างมี

ความสุขดว้ยและมี productivity ดว้ย แตต่อนนีอ้ตัราสว่นมนัเกนิ คนทีต่กงานสว่น

ใหญ่เป็นสายสังคม  ปีนี้ตกงานเป็นแสนคนนะ มันต้องปรับ แต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิม

เพราะวา่ mindset คนไทยคอืพอ่แมบ่อกลกูตอ้งจบปริญญา มนักด้ั็นด้นนะเขา้สาย

สังคมเพราะเข้าได้ง่ายเรียนจบง่ายด้วย แต่จบแล้วไม่มีงานทำา มันไม่ตอบโจทย์

ประเทศ อันนี้เป็นปัญหานะครับ สิ่งที่อยากจะให้ท่านดูคือว่าตอนนี้มัน disrupt ไป

ทุกอยา่งหมด  ทีเ่ขาทำานายในแตล่ะปีมนัตรงเป๊ะเลย ทีม่นัเกดิ financial disruption, 

I Mobile Banking ค.ศ. 2015 มนักอ็อกมาจรงิ ๆ  แลว้ ตอนนีม้นักเ็หน็ชดัวา่ ธนาคาร

ทุกธนาคารปิดสาขาวันละ 5 สาขา 10 สาขาทุกธนาคารในประเทศไทย ตอนนี้ถ้า

ท่านต้องไปธนาคาร เขาจะพูดกับท่านว่าอาจารย์ช่วยหน่อย ทำาประกันหน่อย เดียว

น้ีหนูขายตั๋วเครื่องบินแล้วนะ อาจารย์จะไปไหนซื้อต๋ัวเคร่ืองบินกับหนู หนูจะแถม
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ประกนัใหด้ว้ย ไมไ่ดพ้ดูถงึเรือ่งเงนิเลยนะมนัเปน็อยา่งนัน้จริง ๆ  แล้วทา่นดูนะ ค.ศ. 

2030 จะเกิด radical change ของ  healthcare และ education แต่ท่านเชื่อผม

เถอะไม่ถึง ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะ เรื่อง education มันจะเป็น consumer-driven 

education เปน็ education ซึง่มนัจะถูกขับเคลือ่นด้วยคนทีจ่ะมาเรยีน อยากเรยีน

อะไรก็ตอ้งสอนตามทีอ่ยากเรยีนไมใ่ชอ่าจารยต์ัง้หลกัสตูรนีร้ายวิชานีต้อ้งเรยีนอนันี ้

ชาติหนึ่งก็ไม่เคยเอาไปใช้ ผมพูดมาตั้งแต่เป็นอธิการบดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) แล้ว 

ก็ไม่ได้ผล จะต้องสอนเพราะว่าจบ Ph.D. มาเร่ืองนี้เรื่องเดียวจึงสอนเรื่องอื่นไม่ได้ 

อาจารยก์ต็อ้งปรบัตวัดว้ย มนัตอ้งตอบโจทย ์หนึง่ตอบโจทยค์นจะมาเรยีน สองตอ้ง

ตอบโจทย์ตลาดแรงงานด้วย  ท่านสร้างคนสร้างบัณฑิตไม่ตรงโจทย์เขา  เขาก็ไม่มา

เรยีนหรอกนะครบั อนัหนึง่ทีผ่มคดิว่าเปน็เรือ่งใหญท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเราโดยตรง ในตอน

นี้นะครับ กระบวนการการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับและ

ปจัจบุนันีค้นเรยีนรูเ้องได ้อนันีเ้ป็นสญัชาตญาณของมนษุย ์แตเ่ดนิเรยีนรูไ้ด้กค็อืตอ้ง

รู้จากอาจารย์ แต่ตอนนี้ไม่ต้องพึงอาจารย์แล้วและทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียน

รู้จากการทำางาน ตอนน้ีมันจะกลายเป็นว่าไปทำางานแล้วค่อยกลับมาเรียน แล้วก็

กลับไปทำางานใหม่ กลับมาเรียนใหม่ไป re-skill ไป up-skill นี่คือท่านต้องเข้าใจว่า

ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ตอนนี้การเรียนการทำางานจะกลายเป็น

สิ่งเดียวกัน การเรียนที่เรียนอยู่ในระบบเป็นทางการจะลดความสำาคัญลงไปเรื่อย ๆ 

ผมเรียนท่านว่าในต่อไปนี้ท่านไม่ต้องมาเรียนประถมต้น ประถมปลาย ม. ต้น ม. 

ปลาย อาชีวะ เพื่อมาเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว มันจะไม่เป็นอย่างนั้น มันมีตัวอย่างให้ดู 

แล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างที่บอกไว้ว่าคุณไม่ตอบโจทย์เขา แล้วใครจะเข้ามาเรียน

กับคุณ มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้อย่างไร ปีน้ีมหาวิทยาลัยว่างเป็นแสนที่ ถ้านับเฉลี่ย 

ผมเฉลี่ยให้ท่านดู ตอนนี้มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยครับไม่ว่าระดับ tier 1 แบบ

เรา มหิดล จุฬา เฉลี่ยลดลง 10-15% ครับแต่ถ้าไปดูตาม segment ราชภัฏลดลง

ประมาณ 20 กว่าเกือบ 25% ที่น่าตกใจคือมหาวิทยาลัยเอกชน เรามีมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ 157 ครึ่งหนึ่งเป็นเอกชน เอกชนจะมี 2 tier tier บนประมาณ 10 กว่า 
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20 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯลฯ ลด

ประมาณ 20%  แต่ท่านเชื่อไม่ tier ล่างมันลด 50-70% มันจะอยู่ได้ไง ตอน 

ปลาย ๆ ที่ผมเป็นรัฐมนตรี เขายกขบวนมาหาผม พวกมหาวิทยาลัยเอกชนขอให้

รฐับาลช่วยเหลอื สิง่เดียวท่ีจะชว่ยคณุไดค้อืคุณตอ้งปรบัปรงุคณุภาพ มคีณุภาพอยา่ง

เดียวครับที่จะช่วยให้คุณอยู่ได้ แล้วเด็กก็อยากมาเรียนกับคุณ พอเด็กลดแล้วทำา

อย่างไร fix cost ก็คือปลดพนักงานออก ปลดอาจารย์ออก แล้วคุณภาพมันจะเกิด

หรือ คุณมี 10 คณะ ผมไม่ได้บอกให้คุณจะต้องเก่งทุกคณะ ขอโทษทีนะผมอยู่

มหาวิทยาลยัมหดิล มหิดล ม ี33 คณะ ทีเ่ก่งจริง ๆ  มีแค่ 3-4 คณะเอง จุฬาก็เหมอืน

กัน คุณไปดู MIT เขาก็เก่งไม่กี่คณะครับ คุณกลับไปดูว่าคุณเก่งอะไร เหลือแค่ 2-3 

คณะพอ ที่เหลือปิดให้หมด ผมแนะนำาอย่างน้ีจริง ๆ ที่สำาคัญคือต่อไปจากนี้ครับ 

ความรูม้นัลา้สมยัเรว็มาก มนัเปลีย่นเรว็มากเพราะเทคโนโลยมีนัมาเรว็  เพราะฉะนัน้

ความรู้ไม่ใช่เรื่องสำาคัญที่สุดแล้ว สิ่งสำาคัญสุดในตัวคนที่จะทำางานก็คือทักษะ 

สมรรถนะ ดังนั้นการเรียนรู้ต่อไปข้างหน้านี้มันจะเน้นเรื่องของทักษะ สมรรถนะ ที่

จะให้เขาติดตัวไป สามารถไปปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตให้ได้ ชัดเจนนะครับว่าต่อไปข้างหน้านี้การเรียน online digital มัน 

powerful มาก ทา่นเลีย่งไมไ่ด ้ผมสำารวจมาแลว้วา่มหาวทิยาลัยเมอืงไทยทำา online 

หรือ ทำา digital education น้อยมากครับเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย ประเทศ

สิงคโปร์ ในขณะที่ demand เยอะมากท่านไม่มีทางเลี่ยงได้ ผมยกตัวอย่างให้ท่าน

ดู Google ทำา course ทางด้านไอที  เป็นหลักสูตรเรียน 8 เดือน เรียนทาง online 

ตอนไปสมัครเขาก็ไมถ่ามสกัคำาวา่ทา่นจบ ป. 4 ป. 6 เขา Design เปน็ competency-

based ครบั มหาวทิยาลยัในเมอืงไทยยงัทำา competency-based ไมไ่ด ้มคีนเรยีน

จบมาแล้วครับ รุ่นแรกคนสมัครเรียนเป็นหมื่น Google ก็เลือกรับคนกลุ่มหนึ่งไว้

ครับให้เงินเดือนเท่ากับจบปริญญาตรีจาก MIT เมื่อเวลาผ่านมา 1 ปี เขาประเมิน

แล้วเด็ก work มาก ๆ ไม่ได้แตกต่างจากเด็กจบปริญญาตรี MIT  การเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้มันเปลี่ยนไปมันสร้างคนได้ บริษัททั้งหลายรับหมดครับใครมี 
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certificate google เขารับทำางาน อย่างนี้แล้วมหาวิทยาลัยอยู่ได้อย่างไร อันนี้เป็น

เรือ่งใหญจ่รงิ ๆ  นะ ทีอ่ยากจะบอกพวกเราวา่ตอนนี ้platform การเรียนรู้มนัจะอยู่

ในมือถือหมด แล้วท่ีสำาคัญในตอนนี้คือ คนจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพราะทุก

อย่างมันเปลี่ยนเร็วมาก มันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ update ตัวเอง re-skill, up-skill ไม่

อยา่งนัน้ทา่นอยูไ่มไ่ดค้รบั เพราะฉะนัน้หนา้ทีข่องเราคอื ทา่นต้องสร้างความใฝ่รู้ให้

กับลูกศิษย์ของท่าน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่ให้เรียนจบได้รับ

ปริญญา 1 ใบแล้วมันจะจบ มันไม่ใช่แล้วนะครับและสุดท้ายอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว

ครับว่า ตอนนี้ทุกองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องทำา R&D ถ้าท่านไม่สามารถ

ท่ีจะสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงองค์กรของเขาได้ ให้เขา

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันไม่ได้ เขาไม่จ้างท่านหรอก มันเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ 

ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดู ท่านดูที่เส้นสีฟ้า เป็นเส้นที่เราพัฒนาตนเองแต่ตอนนี้ 

พัฒนาแค่นั้นมันไม่พอ การพัฒนามันจะไปเรื่อย ๆ เพิ่มปีละ 5%, 10% แต่ว่ามัน

ต้องการการปฏิรูปครับหรือว่าต้องการ disruption มันเป็นเส้นสีแดง gap มันจะ

เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ซึง่มนัเปน็การเปลีย่นแปลงอยา่งพลกิโฉมจรงิ ๆ  มนัรวดเรว็และรนุแรง

ดว้ย ผมจะยกตวัอยา่งให้ท่านด ูรถใช้น้ำามนัตอนน้ีอีกไมก่ีปี่ขา้งหนา้อยา่งทีท่่านไดย้นิ

ครับประเทศนอร์เวย์ประกาศว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะไม่สร้างรถใช้น้ำามันและใน 

หลาย ๆ  ประเทศเขากำาลังทำา เช่นกันมันเป็น disrupt อย่างมาก แต่ยังไม่ทันจบเลย

นะ ตอนนี้บอกมี self-driven car แล้ว กำาลังจะออกมาใช้แล้วตัวนี้มันเปลี่ยนมาก

เลยครับ แต่ก่อนผมจะต้องไปเรียนขับรถครับแต่ต่อไปผมไม่ต้องมีทักษะการขับ

รถยนตอี์กแลว้ มอีะไรกโ็ทรเรยีกรถมา ขับใหเ้สร็จปลอดภยัด้วยครับเพราะฉะนัน้จะ

เห็นว่าหลาย ๆ อย่างนี่มันทำาให้เราต้องเปลี่ยน แล้วหลาย ๆ อย่างของทักษะที่คุณ

เคยมีประจำามันจะไม่จำาเป็นต้องมีอีก แต่หลาย ๆ อย่างของทักษะที่คุณควรจะมีแต่

ดนัไมส่อน ทกัษะนัน้มนัต้องบม่เพาะ มนัไม่ใชเ่รยีนแบบไปรษณยีไ์ด ้เรือ่ง disruption 

เม่ือสักครู่ผมยกตัวอย่างไปแล้ว เรื่อง google ที่ปกติแล้วองค์กรจะไม่เปลี่ยน 

mission ตนเอง ไม่เปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองถนัด แต่ที่นี้มัน disrupt ทั้งหมดครับใครจะ
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เชื่อว่า google ทำาตัวเป็นสถาบันการศึกษาแล้ว ต่อไปมันจะเปิด course อีกเยอะ 

เด็กมนักจ็ะไปเรยีนกบั google หมด  ผมเองตอนนีก้ำาลังสนใจภาษาจีน กรู้็อยูว่า่จีน

จะครองโลกดั้งนั้นวันนี้จึงเรียนภาษาจีน เรียนทาง online ค่าเรียนไม่กี่พันอันนี้ถูก

มาก ทา่นอยากเจอ professor ดงั ๆ  ทีไ่หนมหีมดครบัมนั disrupt จรงิ ๆ   WeChat 

ครับ มันเหมือน line เป็นของคนจีน เขาแก้คอขวดเรื่องการ access ของคนไข้ที่จะ

มาโรงพยาบาลในประเทศจีน ก็เหมือนบ้านเราครับ รอนาน ลำาบากและอยากเจอ

หมอดี ๆ ก็ไม่ได้เจอ แต่ WeChat มี Application ครับ แบบผมอยากเจออาจารย ์

ปิยะมิตร เขานัดให้เรียบร้อยเลยครับ ได้เจอครับได้คุยกันทางโทรศัพท์ ซักประวัติ

ให้ วินิจฉัยให้และให้คำาแนะนำาเรื่องการปฏิบัติตัว เรื่องการใช้ยา มีคนใช้เป็นหลาย

สิบล้านคน รับแก้ปัญหาได้ตรงจุด เลยตรงความต้องการของ consumer, 

Facebook ครับปีหน้าจะออกแล้ว Libra ใครจะคิดว่า Facebook จะกลายเป็น

เจ้าของธนาคารใหญ่ของโลกต่อไปข้างหน้า Google สร้าง Google’s car ผมพูดไว้

เลย อย่างแทก็ซีน่ีท่า่นใช ้Uber โรงแรม brand name ทัง้หลายเด๋ียวนีเ้ขาใช ้Airbnb 

ซึ่งไม่มีโรงแรมไหนซะโรงหนึ่งเลยที่เป็นเจ้าของจริง ๆ แต่มีโรงแรมอยู่ในเครือเป็น

หมื่น ๆ โรงแรม มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เดียวน้ีเราก็ใช้พวกนี้ท้ังหมดใช่ไหมครับ 

Application ของ WeChat ชื่อ WeDoctor เขาผูกกับแพทย์ 240,000 คน กับ 

2,700 โรงพยาบาล กับ 15,000 ร้านยา เดือนหนึ่งมีคนมาใช้ 27 ล้านคน อันนี้ใช้

เฉพาะในเมืองจีน มีมูลค่า 5.6 billion dollar US ในปีที่แล้วครับ เขาทำาครบวงจร

อยา่งเชน่ไดค้ยุกบัอาจารยปิ์ยะมติรเสรจ็จะมสีญัญาณเขา้มาบอกเลยใหไ้ปตดิตอ่รา้น

ยานี้เขาผูกไว้แล้วอยู่ใกล้บ้านคุณ หรือว่าถ้าเป็นโรคที่ซับซ้อนมากข้ึนต้องไปโรง

พยาบาล เขาผูกไว้กับโรงพยาบาลอยู่แล้ว เขาจะส่งข้อมูลอาการป่วยของเราไปให้

เลยครับไม่ต้องไปซักประวัติใหม่ ทุกอย่างเหล่านี้เขาทำาไปแล้วอย่างมาก เขาเริ่มทำา

มาตั้งแต่ ค.ศ. 2014 ตอนนี้กำาลัง work มากนะครับมีคน register 160 ล้านคน 

ตอ้งเสยีเงนินะครับไมใ่ชใ่ช้ฟร ี  บริษทั Ping An ซึง่เปน็บริษทัประกนัพอเขามขีอ้มลู

มาก ๆ  ขึน้เกีย่วกบัประกันทางสขุภาพเขาก็รว่มมอืกบับรษิทัทางดา้นเทคโนโลยสีรา้ง 



ปาฐกถา “เปรม บุรี”  ครั้งที่ 17 23

AI ตู้นี้ขึ้นมาครับ launch ไปตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ตอนนี้มีเป็นพันตู้ครับ อยู่ในหลาย

มณฑลของจีน พอท่านเดินเข้าไปในตู้น้ีมันจะซักประวัติท่านอย่างดี ให้การวินิจฉัย 

ถ้าจำาเป็นต้องใช้ยา มันจะสั่งยาให้ ตรงนี้มียาอยู่ 100 ตัวครับ รับยาไปเลยจ่ายเงิน

ที่ตู้ครับ คล้าย ๆ กับ WeChat เมื่อกี้เหมือนกันคือถ้า เป็นโรคที่ซับซ้อน เขาผูกกับ

โรงพยาบาลรอบ ๆ ไว้เรียบร้อย จะส่งต่อไปโรงพยาบาลครับที่สำาคัญ Ping An เพิ่ง

ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลางปีหน้าครับ Ping An จะ Built in ที่เจาะเลือดครับ

เป็น ultrasound-guided automatic blood drawer ถ้า AI บอกว่าต้องเจาะ

เลือด แล้วยื่นมือให้มัน มันเจาะเลือดเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไป มันจะส่งผลเลือด

กลับมาที่บ้านท่านแล้วให้ท่านไปปรึกษาหมอเอาเอง อย่างนี้แล้วใครจะมาโรง

พยาบาลครับ ในความเป็นจริงคนไข้ครึ่งหน่ึงไม่จำาเป็นต้องไปโรงพยาบาลมันไปแค่

ตู้นี้ก็พอแล้ว คนไข้เรา คนไข้รามาธิบดี ต่อไปโรงพยาบาลจะว่างขึ้นครับ ตึกต่าง ๆ 

จะโลง่เลย อาจารยจ์ะมเีวลาสอนหนงัสอืมากขึน้ทำาวจิยัเพิม่ขึน้ แลว้ขอโทษทคีรบัตู้

นี้นะเขาทำา validate 3 ครั้ง validate กับหมอมีชื่อนะครับ ระดับอาจารย์ปิยะมิตร 

เชื่อไหมครับว่า Accuracy  ทั้ง 3 ครั้ง หมอตัวจริงแพ้ตู้นี้หมดเลยครับ มันชัดมาก

ครับ เราคิดว่าอะไรมันไม่น่าจะเกิด หรือมันเป็นไปไม่ได้ แต่มันเป็นไปหมดแล้วครับ 

ตอนนี้ประเทศสิงคโปร์ไปจับมือกับบริษัท Ping An เซ็นสัญญาแล้วครับ กำาลังจะมา

เปิดบริการที่สิงคโปร์ ค่าย Sing-Health ผมได้รับข่าวว่าตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพ

ไปติดต่อเหมือนกัน แล้วถ้ารพ.รามาไม่ปรับตัว แล้วท่านจะอยู่ได้ไหมครับ 

 อนันีเ้ปน็อนัทีเ่ขาสรปุนะครบันา่สนใจมาก มกีารประชมุระดมความคดิเหน็ 

ว่ามี 7 เรื่องท่ีมันเป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทยครับ ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญ

และน่าจะพิจารณาอย่างยิ่ง อันที่ 1 คือ career migration เพราะอะไรเพราะคน

เราจะตกงาน คนต้องไปหางานใหม่ เปลี่ยนงานใหม่ เราจะทำายังไง เราจะ handle 

เรื่องนี้อย่างไร อันที่ 2 คือ jobless growth ตอนนี้เศรษฐกิจประเทศจะโตขึ้นครับ

แต่เป็นการโตด้าน AI แต่ไม่มีการจ้างแรงงานเพิ่มครับแล้วคนจะไปทำาอะไร อันที่ 3 

เป็น skill divide คือว่าต่อไปนี้คนที่มีความรู้ มีทักษะด้าน digital ดีเท่านั้นที่จะอยู่
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รอดได้ ตอนนี้ถ้าท่านไม่มี digital  skill ไม่มีทางเลยครับ digital skill ไม่ใช่แค่ส่ง 

lineได้ selfie ได้ 100 คน อันนี้ไม่ใช่นะครับ ท่านต้องสร้าง digital content ได้ 

ทา่นตอ้งสือ่สารผา่น digital content ไดใ้นการทำางานตา่ง ๆ  แลว้มนัจะ powerful 

มาก คนทีเ่ปน็ talent จะถกูแยง่ตวักนัเป็นอยา่งมาก เพราะจะเปน็คนทีเ่พิม่ขดีความ

สามารถในการแขง่ขนัครบั multistage life การเรยีนรูไ้มใ่ชแ่คเ่รยีนจบมหาวทิยาลยั

แลว้จบมนัไมใ่ชแ่ลว้ตอ่ไปนีก้ารเรยีนรูต้อ้งเรียนตลอดชวีติ เพราะทุกอยา่งมนัเปล่ียน

เรว็มาก เพราะทกุอยา่งมนัลา้สมยัเรว็ ทุกอยา่งมนั disrupt ไปหมดและทีส่ำาคญัมาก

ครับ intellectual capital investment คือคนสูงวัยครับ ผมย้ำาอีกทีนะครับแถว

หน้าผมนี้นะครับท่านต้องคอยดูแลไว้นะครับเป็นทรัพย์สินมีค่าของรามาธิบดี ของ

มหิดลและของประเทศนี้ด้วย แต่ต้องเอามาใช้งานครับ ปี พ.ศ. 2567  ครับ

ประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัยคือเกิน 60 ปี จะมี 20% ของประเทศ ประมาณปี 

พ.ศ. 2576 คือ 10 ปีถัดไปครับจะเพิ่มเป็น 25% ท่านเดินไปไหนเจอคน 4 คนจะ

เป็นคนสูงวัย 1 คน แต่ถ้าเป็นอัตราส่วน 25% เมื่อไหร่คนไทยวัยทำางาน 35 ถึง 40 

ล้านคน 1.5 คนครับที่หารายได้เลี้ยงคนแก่ได้แค่คนเดียว  ถ้า ratio ใกล้ ๆ อย่างนี้

ประเทศอยู่ไม่ได้ คือคนวัยทำางาน 35-40 ล้านคนไปเลี้ยงคนแก่ 16 ล้านคน ทุกคน

ทำางานทัง้หมดใหค้นแก่หมดเลย ชีวติจะอยูไ่ดย้งัไง เพราะฉะนัน้เขาทำาวจิยัมาทัว่โลก

ครบัวา่เราเองตอ้งการใหผู้สู้งวยัอยูอ่ยา่ง healthy and happy ใชไ่หมครบัสิง่ทีท่ำาได้

คือต้องให้ผู้สูงวัยทำางาน ถ้าท่านไปประเทศญี่ปุ่นหรือไปในหลายประเทศที่มันเป็น

สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ จะพบว่าคนแก่ทำางานเยอะมากแต่เขาไม่ได้มีสิทธิ์มา

ทำางานโดยตรงเขาต้องไปเรียนรู้นะครับไปเข้า short course, long course ได้ 

certificate มา ไป re-skill ใหม่ up-skill ใหม่แล้วมาทำางาน สิ่งเหล่านี้คือ blue 

ocean ของมหาวิทยาลัยครับ ท่านต้องเปิดหลักสูตรสอนผู้สูงวัย  ต้อง recycle ผู้

สงูวยัเขา้มาทำางานนะครบั  ผมคดิวา่ตอนนีท้กุอยา่งมนัเปลีย่นไปจรงิ ๆ  และสดุทา้ย

คือ career of the future ครับเราจะต้องเตรียมคนเตรียมอาชีพทำาอาชีพใหม่ที่ไม่

เคยมใีนโลกนี ้เปน็หนา้ทีเ่ราครบั โอเคมนัยงัมองไมเ่หน็หรอกแต่ท่านตอ้งสรา้งทกัษะ 
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สมรรถนะ เตรียมไว้ให้กับเขา ให้เขาไปปรับตัวเองได้ทำางานต่อไปข้างหน้าให้ได้นะ

ครับ ผมพูดมาทั้งหมด อยากสรุปให้ว่าอุดมศึกษาต้องตอบโจทย์ประเทศท่านต้อง

ช่วยประเทศไม่อย่างนั้นประเทศไปไม่ได้ ตอนนี้เรามียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนะครับ

มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เราอยากให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตรงนี้สิ่งแรกที่อยากทำาให้

ได้คืออยากให้คนไทยมีรายได้เพิ่มข้ึนอยากให้พ้นจาก middle-income trap นะ

ครับ แต่ถ้าไม่สร้างนวัตกรรมได้เอง เป็นไปไม่ได้นะครับและตอนนี้รัฐบาลตั้งเป้า

ชัดเจนว่าจะเป็น Thailand 4.0  value-based economy เราจะต้องผลิตกำาลัง

คนที่มีคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เปล่ียนผ่านสังคมไทยเป็นสังคม

เศรษฐกิจฐานความรู้ เพิ่มคุณค่าได้  Innovation-driven นี่คือภารกิจหลักของเรา

ครับคือเราต้องสร้างนวัตกรรม ท่านต้องช่วยประเทศ ทำาไมผมถึงพูดอย่างนี้ ย้ำาอีก

ที่เพราะว่าอะไร เราอยากจะเป็น Thailand 4.0 แต่ชาตินี้จะไม่มีทางเป็นได้ถ้า 

education ไม่ 4.0 ด้วย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยครับ ต้อง 4.0 แต่มหาวิทยาลัยเรา

มีทุก tier เลยนะครับตั้งแต่ 1.0 นี่คือเรื่องจริง 2.0 ครับแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่แค่ 3.0 ที่

ผมย้ำาเพราะว่าการที่เกิด value-based economy 70-80% เป็นความรับผิดชอบ

ของเรา ของมหาวิทยาลัย เพราะว่าท่านมีหน้าท่ีหลัก 2 อย่าง ผมจะ remind ให้

ท่านอีกที มีหน้าที่ให้การศึกษาสร้างคนที่มีคุณภาพเป็นคนไทย 4.0 เป็นคนที่เป็น 

talent ที่จะไปสร้างนวัตกรรมให้ได้ อีกอย่างท่านมีหน้าที่ในการทำาวิจัยสร้างองค์

ความรู้ใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรมและท่านต้องต่อยอดนวัตกรรม 

สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ต้องสร้างเป็น product ให้ได้ GDP ถึงจะขึ้น ต้องคิดเองทำา

เองให้ได้ ลดการนำาเข้า พึ่งพาตนเองให้ได้ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำากันคือส่วนใหญ่พอ

สร้างความรู้ใหม่ได้ ได้เป็น รองศาสตราจารย์ ได้เป็นศาสตราจารย์คือจบ จะไม่ทำา

อะไรตอ่อกีแลว้ซึง่เทา่กบัวา่ทา่นไมไ่ดช้ว่ยประเทศแล้ว ทา่นกท็ราบดีอยูแ่ล้ววา่องค์

ความรู้ นวัตกรรม 80% เกิดในภาคมหาวิทยาลัย และส่วนที่เกิดจากภาคเอกชนนั้น

มันเกิดจากภาคเราก่อนครับแล้วค่อยไปต่อยอดทีหลัง มันเป็นเรื่องที่อยากจะย้ำาให้

พวกเราทราบวา่นีค่อืความรบัผดิชอบของพวกเราทีเ่ปน็ชาวอดุมศึกษาทุกคน เพราะ
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ฉะนั้นตอนนี้การที่จะปรับคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 แน่นอนว่าคนรุ่นใหม่ ให้เรียน

ไปตามระบบปกติเขาจะไม่เรียน เขาต้องการเรียนที่จะตอบโจทย์เฉพาะท่ีเขาอยาก

เรยีนรู ้ตอ้งเตมิเตม็สิง่ทีข่าด เปน็ personalized education อนัที ่2 คอืจะใหเ้รียน

ไปตามภาคบงัคบัมนักไ็มใ่ชอ่กีละ มนัเป็น passion-driven ครับมนัต้องส่งเสริมเขา

ในสิ่งที่เขาอยากเรียนอยากรู้ให้เขาไปได้สุด ๆ แล้วก็ไปเปล่ียนชีวิตให้ได้ไปเปล่ียน

องคก์รให้ไดเ้ปลีย่นโลกใหไ้ด ้เพราะฉะนัน้ตอนนีม้นัตอ้งยกระดบัเปน็ 4.0 คอืวา่ตอ้ง

เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม ตอนนี้อยู่ 3.0 คือสร้างความรู้เอง

ได้แต่เราต้องยกระดับว่าต้องเอาความรู้ไปสร้างนวัตกรรมให้ได้มันจึงจะเป็น 4.0  

จริง ๆ  เหล่านี้คือความรับผิดชอบของพวกเรา ผมอยากจะย้ำาอย่างนี้ว่ามันจะเกิดสิ่ง

ทีผ่มพดูไมไ่ดเ้ลย ทา่นด ูslide น้ีนะว่าการท่ีจะเป็น 4.0 มนัตอ้งเปน็ interdisciplinary 

ครับมันต้องรวมกันทั้ง social และ natural science สมัยก่อนเส้นนี้มันขีดตรงนี้

เปน็ 2.0 3.0 เดยีวนีม้นัไมใ่ชแ่ลว้ทัง้ social science, natural science วิทยาศาสตร์

มันต้องรวมกันทั้งหมดมันและมันต้องเป็น interdisciplinary  มันจึงจะสร้าง 

innovative product ได้ ในที่สุด อย่างพวกเราทางการแพทย์เห็นชัดใช่ไหม สมัย

ก่อนเราก็สอนแต่แพทย์อย่างเดียวแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ ผมก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์

เพิ่มขึ้น ผมต้องเรียนวิศวะเพราะว่าเดียวนี้มีเครื่องมือแพทย์เยอะมาก เราก็ต้องมี

ความรู้ทีส่ำาคญัคอืเราตอ้งรูจ้ะไดไ้ปอธิบายบอกให้เขาฟงัไดเ้พือ่ใหเ้ขาสร้างนวตักรรม

ให้เรา เพื่อจะมาช่วยคนไข้ ผมต้องรู้เรื่องบัญชีนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องการเงินเลย ผมต้องรู้

เร่ืองนิติศาสตร์ไม่อย่างน้ันคนไข้จะมาฟ้องร้อง ผมต้องรู้เร่ืองอักษรศาสตร์ ศิลปะ

ศาสตร ์เพือ่ทีจ่ะ communicate กับคนอืน่ เหน็ไหมวา่ตอนนีศ้าสตร์เดียวมนัอยูไ่ม่

ไดค้รับมันตอ้งหลายศาสตรม์าอยูด่ว้ยกนั ทา่นจำา iPhone 1 ไดไ้หม iPhone 1 ตอน

ออกมาครั้งแรกพลิกโฉมโลกเลยเปลี่ยนโลกด้วย เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ทั่วโลก มี

กลอ้งครบัทา่นไปดูครบัวา่คณะทำางานชดุแรกท่ี Steve Jobs recruit มาซ่ึงตอนแรก

ผมนึกว่าเป็นวิศวกรทั้งหมดแต่ไม่ใช่ครับมีวิศวกรแค่ 2 คนมีสถาปัต มีแพทย์ด้วย

ครับ มีคนหนึ่งจบ philosophy จบ management จบ physic ไม่น่าเชื่อครับว่า
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ถา้มแีตวิ่ศวกรมนัคงไมม่กีลอ้งออกมาหรอกครบั มนัคงทือ่ ๆ  เหมอืนเดิมเพียงแต่วา่

โทรศัพทมั์นจะมีประสทิธิภาพดข้ึีน Steve Jobs ตอบวา่ยงัไงรูไ้หมครบั มคีนไปถาม

เขาวา่ทำาไมคุณเอาแพทย ์บ้าหรอืเปลา่ มนัรูเ้รือ่งเหรอ มนัจะมาคดิอะไรกบัโทรศพัท ์ 

Steve Jobs ตอบว่า diversity leads to innovation ต้องการความหลากหลาย

ทำาให้เกิดจินตนาการท่ีจะไปสร้างวัตกรรมได้ เดี๋ยวนี้คนเราเหมือนกันนะตอนนี้เรา

กำาลงัจะกลบัไปวา่เรือ่งของ liberal arts ไปเรือ่งของศาสตรต์า่ง ๆ  ตอนนีเ้ขาทำาเปน็

รูปธรรมแล้ว ท่านคงทราบดีแล้วนะครับ Stanford เป็นมหาลัยแรกต้ังแต่ปี ค.ศ. 

2016 เปิดรับนักศึกษาโดยไม่ต้องเลือกคณะ ท่าน design เองท่านอยากจะเรียน

วิชาอะไร อยากจะมาเรียนเมื่อไหร่ยังไงแล้วแต่ท่าน เรียนให้ครบทุกเครดิตให้จบได้ 

liberal arts รับปริญญาแล้วอยากจะกลับมาเรียนเม่ือไหร่ก็ได้เพราะว่าอธิการคน

ใหม่ Marc Tessier-Lavigne เขาเชื่อตาม Steve Jobs ไม่จำาเป็นว่าต้องมาตัดสิน

ตั้งแต่วันแรกที่คุณเลือกเข้ามหาวิทยาลัยคุณมาเรียนเพื่อที่จะสร้างจินตนาการ เพื่อ

ที่จะไปสร้าง innovation อันนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ ดังนั้นผมเองคิดว่าต่อไปนี้นะครับ 

barrier ระหว่างคณะ ระหว่างภาควิชาต้องลดลง ท่านอยู่ไม่ได้หรอกกับศาสตร์ 

เดี่ยว ๆ มันโตไม่ได้จริง ๆ ท่านต้องมาร่วมกัน ดังนั้นการเรียนต่อไปข้างหน้ามันจะ

เปน็ระบบ modular system หรอื module  สาขาวชิาไหนทีไ่มจ่ำาเปน็ต้องมาเรยีน

กไ็มต่้องมาเรียนครบัและไม่มปีระโยชนท์ีจ่ะมาเรยีน อาจารยก์ต็อ้งไปปรบัตวัเองไป

เรียนรู้ส่ิงใหม่ อยากให้ท่านดูเรื่อง GDP หลายครั้งเพราะต้องช่วยชาติ  ประเทศ

เวียดนามครับ เขาโตปีละประมาณ 7% ทุกปี นี่คือประเทศไทยเส้นสีเขียวเต็มที่ก็

ประมาณน่ีคือ 3.4% 3.5% ไปอีก 10 ปี  20 ปี ถ้าเราต้ังเป้าไว้อยากจะออกจาก 

middle-income trap ให้ได ้มนัจะตอ้งมตีอ้งมรีายไดต้อ่หวัเกิน 12,000 US dollar 

ต่อคนต่อปี ถ้ามันโตได้แค่นี้นะมันต้องใช้เวลาอีก 20 ปีครับ ปี พ.ศ. 2580 นะครับ

ถึงจะออกจาก middle-income trap ได้ ถ้าต้องอีก 20 ปี ประเทศลาว ประเทศ

เขมรแซงหน้าเราเรียบร้อย มันต้องทำาให้ได้ภายใน 3 ปี 5 ปี ทำาไม่ประเทศมาเลเซีย

เขาทำาได้เราพัฒนามาพร้อมกับเขา แต่ยังไปไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่า
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คิดมาก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ ตอนนี้ที่จะทำาได้นะครับเราต้องปรับ

ใหม่ มันต้องเปลี่ยน growth engine ใหม่ แน่นอนตอนนี้รัฐบาลให้นโยบายไทย

แลนด์ 4.0 เน้นส่ิงอุตสาหกรรมมุ่งเป้าท่ีเรา จะต้องแข่งขันให้ได้ เน้นเรื่องของ 

economic zone of innovation พยายามที่จะสร้าง eco-system นี้ขึ้นมา เน้น

เรื่อง startup เน้นเรื่องของ bio-circular-green economy (BCG) ซ่ึงผมถือว่า

เรือ่งน้ีเปน็เรือ่งสำาคญัถ้าเราชว่ยกนัผลกัดนัตรงนีไ้ด ้เราจะช่วยประเทศได ้จรงิ ๆ  ผม

อยากจะพูดเรื่อง BCG นิดหน่ึงคือตอนน้ีประเทศเรามันติดกับดักอยู่เหมือนเดิมเรา

ต้องยกระดับ ในตอนนี้เราอยู่ในระดับ productivity driven คือขอให้มีสินค้าแต่

ไม่มีคุณภาพและไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม มันต้องเปลี่ยน ต้องยกระดับไปเป็น 

innovation driven ให้ได้ครับ ท่านเชื่อไหมครับผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ปีคร่ึง ข้าว 

น้ำาตาล ยาง มา discuss กันหลายรอบมาก ผมฟังแล้วมันก็เหมือนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว 

ทำาไม่มันแก้ไม่ไดซ้กัท ียางราคากย็งัตกยงัตอ้งไปประกนัราคา แลว้เราทำายงัไงกนัเรา

เอายางมาราดถนนเพราะกิโลละไม่กี่บาทแต่ถ้าเราเอายางไปทำาเป็นยางขอบประตู

รถยนต ์มลูค่าเพิม่ข้ึนประมาณ 50 เท่า ผมกไ็มรู่ว้า่ทำาไมไมท่ำา ต้องโทษมหาวทิยาลยั

ไม่ไปแนะนำาชาวบ้าน หรือไม่แนะนำาโรงงาน ข้าวก็เหมือนกันมีปัญหาทุกปี มันต้อง

ทำาข้าวให้เป็น function food เป็นอาหาร function แล้วก็ไม่รู้ว่าทำาไมจะขายแต่

ขา้วอยา่งเดยีว มนัไดไ้มก่ีบ่าทหรอกครบั อนันีไ้งมนัคอื innovation driven มนัต้อง

ยกระดบัไมใ่ชค่ดิแบบเดมิแลว้กแ็ก้ปญัหากนัแบบเดมิอยา่งนี ้ต้องโทษมหาวทิยาลัย

นะเพราะผมไม่รู้จะโทษใคร เพราะว่ามันจะยกระดับเป็น innovation driven ได้

มันต้องใช้มหาวิทยาลัย จะต้องให้อาจารย์ช่วยนะครับ ไม่อย่างนั้นประเทศก็ติดกับ

ดกัอยูอ่ยา่งนี ้นัน้เปน็เหตผุลหนึง่วา่รฐับาลถงึผลกัดันใหเ้กดิกระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมขึน้มา ซึง่ผมเชือ่วา่เปน็ส่ิงสำาคญัมาก ผมนัง่อยูป่คีร่ึง

ในกระทรวงศึกษา ประชุมกระทรวงแต่ละครั้งแทบจะไม่เคยพูดเรื่องอุดมศึกษาเลย

ครับเพราะว่าเจอปัญหาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวะมันก็หมดเวลาประชุมแล้ว 

มันเปน็อยา่งนัน้จรงิ ๆ  เราอยูก่นัมาแบบแกน ๆ  มนัไมเ่คยได้รับการสนบัสนนุ มนัไม่
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เคยได้รับความสนใจจริง ๆ  เลยครับ ดังนั้นการแยกออกมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ

ทีผ่มเนน้ย้ำาถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละเหตผุลของการอดุมศกึษาของพวกเราวา่ทำาไมท่่าน

ตอ้งสรา้ง talent สร้างองคค์วามรู ้สรา้งนวตักรรมใหไ้ด้ เพราะมนัจะได้มาทุม่เทเต็ม

ที่  เราตั้งกระทรวงนี้มาเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศ  เพื่อที่จะพัฒนาคนและให้หลุด

พ้นจากกับดักรายได้ประเทศปานกลาง ผมจะพูดเร่ืองกระทรวงนี้นิดเดียวว่า 

mission ใหญ่ ๆ ท่ีทำาไว้มี 3 อย่างหนึ่งก็คือเราต้องการสร้างระบบบริหารจัดการ

ใหม่ การบรหิารจัดการตอ้งเป็นการบรหิารดว้ยข้อมลู และ big data มคีวามรวดเรว็

และมีข้อมูลที่เป็น support จริง ๆ อันที่ 2 ต้องการยกระดับงานวิจัยเน้นเรื่องการ

สร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ได้ อันที่ 3 คือยกระดับในการพัฒนา

กำาลังคนให้ที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 4.0 นี้คือ 

mission หลักที่เราวางไว้ในกระทรวงใหม่ ถ้ามีการดำาเนินการหาคนที่มีความเข้าใจ

และผลักดันจริง ๆ ตาม mission ท่ีวางไว้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศอยา่งมากในการทีจ่ะยกระดบัเรือ่งอดุมศกึษา ยกระดบัเรือ่งวจิยั นวตักรรม 

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผลักดันให้เกิด innovation ต่าง ๆ เร่ืองของ

กระทรวงอุดมศึกษานี้ผมจะพูดเพียงแค่นี้ครับ มีประโยชน์แน่นอนและเป็นส่ิงท่ีมา

ช่วยสนับสนุนมาช่วย guide มหาวิทยาลัยเช่ือมโยงเร่ืองงบประมาณต่าง ๆ แต่จะ

ทำาไมไ่ด ้ทำาไมส่ำาเรจ็หรอืไมม่ปีระโยชนเ์ลยถ้ามหาวทิยาลยัไมป่รบัตัว ผมขออนญุาต

พูด part นี้ว่า part เรา ส่วน part กระทรวงเขาก็มี mission ชัดแล้วเขาต้องมาช่วย

เราแตถ่า้เราไม่ปรบัตวัเองคดิแบบเดิมทำาแบบเดมิสอนหลกัสตูร 20 ปเีหมอืนเดิมมนั

จะไม่ช่วยให้ดีขึ้นได้ สิ่งที่อยากให้ท่านพิจารณาก็คือท่านต้อง positioning ตัวท่าน

เองใหม ่วา่ท่านเก่งอะไรทา่นจะ deliver อะไรใหป้ระเทศบา้ง เปา้หมายตอ้งเปลีย่น

ไป ตอนนีม้หาวทิยาลยัไมใ่ชเ่ป้าหมายเฉพาะเดก็มธัยมนะครบัมนัจะตอ้งทกุคนครบั 

ต้อง everyone can learn ในมหาวิทยาลัย มันต้องเปิดกว้าง ไม่มีการจำากัดอายุ

แล้วครับ ในหลักสูตรปกติถ้าอายุเกินเขาไม่รับไง ที่จริงผมเองก็อยากจะย้ำาว่าเด็ก

มัธยม 2-3 แสนคนอันนี้เป็นหน้าที่ในงาน routine ท่ีท่านต้องทำาครับในการสร้าง
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คน แต่สิ่งที่อยากจะย้ำาคือผู้สูงวัยและคนวัยทำางาน  ตอนนี้เรามีที่นั่งว่างเป็นแสน ๆ 

ผมวา่เรามีศกัยภาพมากกวา่หลายประเทศในอาเซยีน มนัต้องดึงเด็กมาเรียนใหม้าก

ขึน้สรา้งรายไดใ้หกั้บประเทศครบั ตรงนีเ้ป็นเรือ่งสำาคญั  เรือ่ง capability ทัง้อาจารย์

เองก็ต้องปรับ capability ของบัณฑิตด้วยว่ามันจะมาแบบเดิม เรียนแบบเดิมมัน

ไม่ใช่แล้วครับ มันต้องมีทั้งเรียนรู้ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  และมี unlearn สิ่งที่เคยรู้มา 

20 ปีทิ้งไปบ้างไม่ต้องยึดมันเป็นสรณะหรอกครับ แล้วจะต้อง relearn ให้เป็น ต้อง

เรยีนรูส้ิง่ใหมแ่มจ้ะเรยีนเรือ่งเดิมแตต่อ้งเรยีนรูด้้วยมุมมองใหมถึ่งจะเกดิผลลัพธใ์หม ่

เรื่อง capacity ของมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับครับว่าท่านจะทำางานอยู่โดด ๆ  ท่านอยู่

ไม่ได้ต้องเป็น network มากขึ้นต้องมี collaboration ใครที่เก่งกว่าเราต้องดึงเข้า

มาช่วยเรา ตอนนี้ไม่ใช่ economy of scale แล้วครับ ปลาใหญ่กินปลาเล็กมันหมด

ไปแล้ว ยุคนี้เป็น economy of speed ครับ ตัวเล็กแต่เร็วกว่ายึดพื้นที่ได้ก่อนเป็น

ผูช้นะครับ รกัประเทศไทยอยา่ตอ้งเริม่จากศนูย ์ผมเชือ่วา่ทา่นเกง่แตถ่า้เริม่จากศูนย์

จะใช้เวลา 10 ปี 15 ปี ประเทศรอไม่ได้ประเทศต้องการ 3 ปี 5 ปี เพราะฉะนั้นใคร

เก่งไม่ว่าจะเมืองไทยเมืองนอกท่านต้องดึงเข้ามาเป็น strategic partner ยกระดับ

เราให้เร็วที่สุด share resource ทั้งคนท้ังของนี่คือหลักการของ collaboration 

แล้วสำาคัญคือเอา technology ใหม่มาใช้ครับ Salman Khan พูดไว้ดีมากเมื่อปีที่

แลว้ Khan Academy เป็น one of the top 3 online education in the world. 

Khan บอกว่าการเรียนต่อไปข้างหน้าการศึกษาจะเป็นเฉพาะทางมากขึ้นจะเน้น 

competency และทักษะด้านต่าง ๆ มากกว่าวิชาการ เพราะว่า platform ของ

การเรียนรู้ ตอนนี้มันเยอะมาก online platform มีหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้คน

ทีอ่ยากเรยีน อยากรู ้อยากเป็น ให้เข้าเรยีนรูไ้ดทั้นทเีพราะมนัจะเรยีนทีไ่หนกไ็ดต้อน

นี้ online ตอนตี 1 เปิดขึ้นมาก็เรียนได้ ในห้องนอนก็เรียนได้ อยู่ในป่าถ้ามี Wi-Fi 

ก็ยังเรียนได้ ให้เขาได้ สิ่งที่เขาต้องการ Khan พูดประโยคนี้ครับที่ผมว่าสำาคัญมาก 

“วุฒิการศึกษาในระบบจะหมดราคา” ยกตัวอย่างเหมือนที่ผมพูดไปแล้วเรื่อง 

Google ทำาไมตอ้งใหเ้ดก็มาเรยีน 20 ปีแลว้ไปทำางานเรียนจบไปกต็กงานพอดีเพราะ
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ว่าวิชาตัวเองเริ่ม obsolete แล้ว จะต้องมีอาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้  ทำาไมต้อง

เรียนรู้สิ่งที่ไม่ตรงความต้องการ  เพราะต่อไปข้างหน้าเขาบอกว่าคนจะทำางานก่อน

แล้วมาเรียนทีหลัง วุฒิการศึกษาจะไม่มีความหมาย แต่ portfolio ประสบการณ์

ทำางานท่านจะสำาคัญ ตอนนี้พวกเราคงทราบดีแล้วว่าบริษัทใหญ่ทั่วโลกเขาไม่ดูเลย

ครับว่าท่านจบ Harvard  จบ MIT เกรดเขาก็ไม่มองครับ แถมตอนนี้มีบริษัทใหญ่

ในเมืองไทย 3 หรือ 4 บริษัทไม่ต้องเอ่ยชื่อให้ท่านไปเปิดหน้าเว็บดูเอาครับ เขา

ประกาศเหมอืนกนัเลย ไมส่นใจวา่ท่านจะจบจฬุาหรือมหิดล ขอใหมี้ competency 

ตามที่เขากำาหนด เขารับเลย  เกรดก็ไม่มอง มันเปลี่ยนไปสิ้นเชิง ปริญญามันไม่มี

ความสำาคัญอีกแล้วจบปริญญาสวยหรูแต่ไม่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทเขาไม่

ได้เขาจะรับทำาไม มันไม่ตอบโจทย์อนาคต ผมเองก็อยากจะย้ำาตรงนี้นะครับว่าเป้า

หมายสุดทา้ยในการจดัการศกึษาอุดมศกึษา  มนัจะไมใ่ช่ปรญิญาอกีตอ่ไป จะเปน็การ

จัดการศึกษาเพื่อให้คนมีอาชีพมีรายได้มีงานทำาและส่ิงสำาคัญคือมันจะเปล่ียนจาก 

degree เป็น non-degree เป็น training ครับ เน้น competency และทักษะด้าน

ต่าง ๆ มากกว่าวิชาการ ตอนนี้ท่านเชื่อไหมครับภาคอุตสาหกรรมเขามาคุยกับผม

ตอนเป็นรัฐมนตรี เขาบอกว่าตอนนี้คนที่ทำางานกับเขา 5 ปี 10 ปี มัน outdate มัน

เริ่ม outdate มันต้องพัฒนาแต่เขาก็ไม่มีปัญญาพัฒนา เขามาติดต่อมหาวิทยาลัย

ดัง ๆ หลายที่ ให้มาช่วยจัด course อบรมให้เขาแต่สุดท้ายตกลงไม่ได้เพราะอะไรรู้

ไหมครับ เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการทักษะแบบนี้แบบนี้ แต่อาจารย์บอกไม่ได้จะ

ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ รายวิชานี้ต้องเรียน เขาบอกวิชานี้อีกชาติหนึ่งก็ไม่เคยใช้ไม่

เอาเลยตกลงกันไม่ได้ สุดท้ายก็คือมหาวิทยาลัยก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ สุดท้ายเขาก็ไป

เปิด academy เหมือนกับ CP เป็นตัวอย่าง เปิดมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ และ

ท่านเชื่อไม่ครับว่ามีเปิดทุกบริษัทเลยครับ Toyota, Central, Honda บริษัท 

ใหญ่ ๆ  เปิดขึ้นมาเองและเป็นสถาบันศึกษาถูกต้องตามกฎหมายด้วยเด็กมันยิ่งหาย

ไปจากตลาดเพราะเราไมต่อบโจทยเ์ขา อาจารยเ์ราก็อโีก้สงูมาก อาจารยต้์องเปลีย่น

เป็น demand side ไม่ใช่เป็น supply side เขามาขอให้ช่วย ผมเองก็พยายามไป
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พดูกับมหาวิทยาลยั อธกิารบด ีคณบดเีขา้ใจ แตจ่ะไปสัง่ลกูนอ้งไมไ่ด ้ตวัอาจารยค์อื

ปัญหาใหญ่สุดของระบบอุดมศึกษานี่คือเรื่องจริง mind set ไม่เปลี่ยนแล้วท่านจะ

ไม่ชว่ยประเทศหรอื ตอ่ไปขา้งหนา้มนัจะเปน็เรือ่งของการเติมเตม็สิง่ทีเ่ขาขาดเพราะ

เดีย๋วนีเ้ดก็เขาเรยีนรูม้าหมดแลว้ครบั แลว้เดก็มธัยมสมยันีไ้มเ่หมอืนสมยัเรานะ สมยั

ผมเมื่อสอบเข้าแพทย์ได้ ผมมาแบบหัวโล่ง ๆ ไม่รู้เรื่องอะไร จำาเข้าใจมาอย่างเดียว

แต่เด็กมัธยมสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเรา เขามีความรู้ครับเขาเรียนรู้มาจาก google มา

เยอะมาก เพราะฉะนั้นจะให้เขามาเรียนซ้ำา ๆ เขาก็ไม่เรียนแล้วเพราะเขาเลือกได้ 

แล้วท่านเช่ือหรือไม่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมันเกิดที่ประเทศอเมริกา 

ประเทศออสเตรเลีย ยุโรป ตอนนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้หลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

ตา่ง ๆ  ทัง้อเมรกิา ยโุรปและออสเตเลยี หลายมหาวทิยาลัยเปน็หลักสูตรปริญญาตรี 

2 ปเีพือ่ตอบโจทยค์นรุน่ใหมเ่พราะจะใหเ้ขาเรียน 4 ป ีเขาไมเ่รียน เขาจะเรียนเฉพาะ

สิง่ทีเ่ขาขาด ตอนนีม้เีตม็เลยนะ NUS ท่านลองไปเปดิดคูรบัตอนนี ้NUS เปดิหลกัสตูร

ปริญญาตรี 2 ปีหลายสาขา ใครมีลูกส่งไปเรียนเลยครับ 1) ประหยัดเงินไปตั้ง 2 ปี 

2) ออกมาทำางานได้เงินเดือนเร็วขึ้นตั้ง 2 ปี คุ้มค่า อย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องเดิม ๆ เรื่อง

เก่า ๆ มองถึงปัญหาเดิมไม่ยอมข้ามปัญหาไปข้างหน้ามันก็เลยไม่พัฒนา ต่อไปมัน

จะเป็นเรื่องของ personalized higher education ท่านต้อง tailor-made ให้

แต่ละคนเลยนะแม้ท่านรับมาสาขานี้ 30 คน เขาจะไม่มานั่งเรียนเหมือนกันครับ ดู

เปา้หมายใหมค่อื workforce กบั elderly people ตอนนีค้นวยัทำางาน 35-40 ลา้น

คนครึ่งหนึ่งไม่จบปริญญาตรีครับ อันนี้เป็นข้อมูลของสภาพัฒน์ คือจบ ปวช. ปวส. 

จบปรญิญาตร ี25% จบปรญิญาโท-เอกไมถ่งึ 20% ถา้ ratio ยงัเปน็อยา่งนีป้ระเทศ

ชาติแข่งขันกับใครเขาไม่ได้ ผมไม่ได้ดูถูก ปวช. ปวส. นะครับ แต่เราต้องการที่จะ

พัฒนาเขาขึ้นมาครับ ต้อง re-skill, up-skill ขึ้นมา แต่ตอนนี้ นี้คือสิ่งที่บริษัทเขา

มาบอกกับผมว่าคนกลุ่มนี้มันต้องการพัฒนา re-skill, up-skill เพ่ือใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ให้ได้ แล้วมหาวิทยาลัยก็ไม่ช่วยเขา ตอนนี้ผมเลยบอกทุกมหาวิทยาลัยเลย

ว่านี่คือ blue ocean ของคุณเลยนะ 34-45 ล้านคน ครึ่งหนึ่งตีเป็นตัวเลข ก็ 20 
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ล้านคนเทียบกับ เด็กนักเรียน 2 แสนคน นี่คือ tuition fee มหาศาลที่คุณได้ คุณ

ไม่ต้องพึ่งงบประมาณของประเทศเลยก็ได้และคุณยังได้ช่วยประเทศด้วย คุณยก

ระดบัคนให้เขาตอบโจทยก์ารเปลีย่นแปลงในอนาคตให้ไดน้ะครบั คนสงูวยักเ็ชน่กนั

เราต้องเอามา recycle ให้ได้ มาติดเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้เขาทำางานให้ได้ ต้องส่ง

เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย ต่อไปนี้มหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะว่าจะ

ต้องจบมัธยมมา ต่อไปนี้มหาวิทยาลัย ผมบอกเลยต่อไปจะรับคนทุกช่วงวัย แม้แต่

เด็กมัธยมต้นถ้าเขามีความรู้ความสามารถมีความอยากเรียนอยากรู้เขาต้องเข้ามา

เรียนได้และต้องส่งเสริมให้เขาให้ไปสุด ๆ ท่ีเขาต้องการ ไม่ต้องไปเรียนตามปกติ 

สุดท้ายก็จะมาย้ำานะครับว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาทุกอย่างทุกมิติ 

เศรษฐกิจ สังคม  หัวใจของการพัฒนาคนคือการศึกษาเพื่อจะนำาไปสู่การเป็นคนที่

มีคุณภาพหรือคุณภาพของคนต้องมีคุณภาพระดับสูง ต้องทันสมัย ทันโลก ทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะสูง ซึ่งตอบโจทย์อนาคตได้ ผมย้ำากับพวกเรา

แล้วนะครับเหมือนท่ีผมแนะนำาไปก็หลายมหาวิทยาลัยแล้ว อาวุธที่คุณมี ที่คุณจะ

แข่งขันกับคนอื่นได้คือคุณภาพ คุณภาพอย่างเดียวเลย คุณภาพจะมี 3 มิติครับคือ

จะต้องมีความรู้และเอาความรู้ไปสร้างนวัตกรรมให้ได้ เขาต้องมีทักษะต้องมี

สมรรถนะแลว้ตอนนีทั้กษะ สมรรถนะจะเป็นเรือ่งสำาคญัมากทีเ่ปน็หนา้ที ่เราจะต้อง

บ่มเพาะและอันหนึ่งก็คือจะต้องให้มีการเชื่อมโยงทั้ง 3 มิติ ให้มันเข้มข้นขึ้น คือต้อง

สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุก ๆ คนให้ได้ผมเองก็อยากจะย้ำาตรงนี้นะครับว่า

เรือ่งทกัษะ สมรรถนะเป็นเรือ่งสำาคญัจรงิ ๆ  เพราะเปน็สิง่เดยีวทีจ่ะทำาให้เขาไปปรบั

เปล่ียนตัวเองไปทำางานอาชีพใหม่ท่ีไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อน อย่างที่เขาไม่เคยเรียน 

เป็นอาชีพที่เกิดในอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้เป็น 21st - century  skills ทุกอัน

เป็นสิ่งสำาคัญทั้งหมดแต่ผมอยากจะย้ำาสิ่งท่ีเรียกว่า competency ประกอบด้วย

ความรู้และทักษะ แต่จำาเป็นต้องมี 4 ตัวนี้ ถ้าไม่มี 4 ตัวนี้ไม่ใช่ competency และ 

4 ตัวนี้เป็นตัวสำาคัญมากที่จะทำาให้เขาอยู่กับอนาคตหรือไปปรับเปล่ียนเพ่ือตอบ

สนองอนาคตข้างหน้าให้ได้ประกอบด้วย critical thinking/ problem-solving 
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ต้องคิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ไขปัญหาให้ได้ ต้องสร้างส่ิงใหม่ได้ creativity ต้อง 

communicate ได้เพราะเราทำางานคนเดียวไม่สำาเร็จหรอกครับ คุณมีไอเดียดีคุณ

สร้างระบบได้แต่คุณต้อง communicate ให้คนในองค์กรให้เข้าใจ ให้รู้ ช่วยคุณให้

ได้ เดินไปด้วยกันให้ได้เป็นทีมและสุดท้ายคือ collaboration เราต้องเปลี่ยน

วัฒนธรรมนี้ใหม่ว่าคุณต้อง collaborate คนอื่นให้เป็น ใครที่เก่งกว่าคุณ คุณต้อง

ดึงเขาเข้ามาช่วยคุณทำางาน ยกระดับตัวคุณเองให้เร็วที่สุด ไม่ใช่รอพัฒนาอีก 20 ปี 

ประเทศลาว ประเทศเขมรจะแซง ผมรบัไมไ่ดค้รบั เรือ่งความเรว็ตอ้งทำาใหไ้ดภ้ายใน 

3 ปี 5 ปีสิ่งนี้เป็นเรื่องสำาคัญ competency เป็นเรื่องที่จะต้องบ่มเพาะ เพราะ high 

quality leads to high performance คือคนหรือองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง 

มันจะต้องมีคุณภาพ  คนในองค์กรจะต้องมีคุณภาพก่อน เพราะการแข่งขันมันสูง

มากใช่ไหมครบั แลว้ตอนนีท้กุอย่างมนัก็ globalization หมด technology กม็ ีมนั 

disruption  ทุกอย่างเป็น knowledge-based economy มันมารุมเร้าเราอย่าง

มากมาย  แล้วถ้าคุณไม่ปรับตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถสูงแล้ว

คุณจะรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร แล้วคุณจะสร้างนวัตกรรมได้ยังไง องค์กร

จะอยู่ได้ยังไง เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อม คนที่รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมัน

ตอ้งเปลีย่นใหท้นัโลกครบั โลกมนัเปลีย่นคนตอ้งปรบั หนา้ทีเ่ราตอนนีค้อืต้องเตรยีม

ความพร้อมเรือ่งของทักษะ สมรรถนะสำาหรบัอนาคต วนันีเ้รายงัสอนแบบเดิม ทา่น

สอนมา 20 ปแีลว้ใช่ไหม แลว้ยงัจะสอนอยา่งน้ีและคนทีเ่รยีนจะไปสูอ่นาคตขา้งหน้า

ได้ไหม  เพราะฉะนั้นต้องการ mindset ใหม่ครับ ทักษะแบบใหม่  toolsetใหม่ 

ท่านต้องมีเครื่องมือใหม่ให้เขาและ new behavior set นี้ที่สำาคัญมาก พฤติกรรม 

EQ ครับ คนเราจะโตโดยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ ไม่มีความเป็นมนุษย์ ทักษะ

ตา่งๆ จะเรยีนรูส้มดลุไดต้อ้งม ีEQ อนันีส้ำาคญัและนีค่อืส่ิงทีท่่านต้องบม่เพาะ เพราะ

ฉะนั้นบทบาทครูและอาจารย์ต้องเปลี่ยน อาจารย์จะต้องไม่สอน ผมย้ำาจะต้องไม่

สอนนะ อาจารย์ต้องตั้งคำาถาม ถามคือสอนให้เขาคิดวิเคราะห์เป็น ไม่ใช่เรียนแล้ว

จำาและเข้าใจ อาจารย์จะต้องมีหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้และ facilitate ให้เด็กได้
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เรียนรู้นะครับ อาจารย์ต้องเน้นว่าให้เรียนรู้จากการทำางาน การปฏิบัติ  จากการ

ลงมือทำาจริง ๆ  ซึ่งวิชาชีพทางสุขภาพเราได้เปรียบกว่าสาขาอื่น คือได้เรียนจากของ

จรงิ เพราะฉะน้ันอาจารยต์อ้งเปลีย่นตวัเองเป็นโคช้ครบั ปญัหาคอืเราบอกใหเ้ดก็ไป

เรยีนในสถานประกอบการ อาจารย์กไ็มอ่ยากไป อาจารยต์อ้งไปเปน็โคช้ขา้งเดก็ครบั 

อาจารย์ต้องไปอยู่ทุกวัน นี่คือ coach ครับให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

experience-base learning คือเป็น mentorให้เขาไปเรียนรู้ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ตัว 

แต่ต้องกลับมา discuss กัน และอันนี้ครับ อาจารย์วราวุธต้องชอบใจ  ผมคิดว่าสิ่ง

ทีเ่ราขาดอยา่งมากคอืจติวญิญาณความเปน็คร ูตอนผมเปน็หวัหนา้ภาคอายรุศาสตร์

เรา discuss เรื่องนี้กันอย่างมากเรื่องภาระงาน เรามีภาระงานเรื่องการสอน วิจัย 

บริการ ท่านเชื่อไหมครับ สิ่งที่อาจารย์ขอลดคือภาระงานสอน เขาบอกอยากจะไป

ทำาวิจยัมากขึน้แตข่องลดภาระงานสอน ผมบอกว่าคณุมาเปน็อาจารยไ์มใ่ชเ่หรอ การ

เป็นอาจารย์หน้าที่หลักคือต้องสอน แต่ไม่อยากสอน อ้างว่าจะไปทำาวิจัย อ้างว่าจะ

ไปบริการ มันไม่ใช่ อย่างนั้นจะมาเป็นครูทำาไม ครูมีหน้าท่ีต้องสอน เข้าใจลูกศิษย์ 

ให้ลกูศษิยเ์ขา้ถงึ ใหส้มัผสัได ้แลกเปลีย่นความคิดได้ คือต้อง motivate และ inspire 

เดก็นะครบัใหเ้ขาไปสดุ ๆ  ของเขา จะตอ้งสง่เสรมิการรู้จักพลังภายในของตัวเขาเอง 

ต้องรู้ว่าเด็กถนัดอะไร ชอบอะไร มีศักยภาพด้านไหนและส่งเสริมให้สุด ๆ นะครับ 

ให้เขาไปสร้างนวัตกรรมให้ได้ ไปเปลี่ยนโลก เปลี่ยนองค์กรให้ได้ ดังน้ันบทบาทครู

ต้องเปลี่ยน มีคนบอกว่ารัฐมนตรีอุดมทำาไมพูด over จังเลย ผมเอาอันนี้ให้ดูเลย นี่

คือ EU ครับ EU เขาจะมี section เรื่อง higher education อันนี้เขาประชุมเมื่อ 

ค.ศ. 2016 วางแผนว่าในปี ค.ศ. 2025 ประเทศใน EU จำานวน 24 ประเทศจะต้อง

ทำาอะไรบ้าง เรื่องอุดมศึกษาเขามีจุดเน้นอยู่ 7 ด้าน อุดมศึกษาต้องเน้นเร่ือง 

research and innovation enhancement มันมาอันดับ 1 experiential 

learning คอืเรียนรูจ้ากการทำางานนะครบัไมใ่ชเ่รยีนในหอ้งเรยีน lifelong learning, 

digitalization, International attractive คุณต้องเอาคนต่างชาติมาเรียน ถ้าคุณ

บอกว่าคุณเก่งคนต่างชาติต้องมาเรียนกับคุณมากขึ้น มี Mobility และอันที่ผมชอบ
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มากที่สุดคือ social dimension of education คุณต้องมีมุมมองความเป็นมนุษย์

อยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่เขาวางนโยบายไว้ครับว่านี่คืออุดมศึกษาของ EU ที่จะต้องมีในปี 

ค.ศ. 2025 และเขาวาดภาพว่า ค.ศ. 2025 graduates ของเขาต้องเป็นอย่างนี้ คือ

เป็น global citizen and work-ready ครับ คุณต้องเก่งและพร้อมทำางานได้เลย 

ไม่ต้องไปฝึกงานใหม่ ต้องมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ flexible และสร้างนวัตกรรม

ได้ คุณต้อง contribute ต่อตลาดแรงงาน ต่อสังคมและชุมชนที่คุณอยู่ ต้องเป็น 

lifelong learner, entrepreneurial thinker และสุดท้ายนี้ผมชอบมากเลย able 

to communicate and collaborate effectively เขาวางไว้หมดแล้ว แต่เมือง

ของไทยเรานี่ คุณภาพก็ต่ำา ไม่วางแผนอะไรเลยสักอย่างวางให้ก็ไม่เอา ดังนั้นผมจะ

จบใน slide สุดท้ายนี้ว่ามหาวิทยาลัยต้องการการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่พัฒนา มัน

ไม่พอ พัฒนามันไปเรื่อย ๆ ทีละน้อย มันต้องเปลี่ยนแปลงครับจะใช้คำาว่าปฏิรูปผม

วา่มนัยงันอ้ยไปแต่ใช้คำาวา่ปฏวิตัก็ิกลัววา่จะมากไป ผมเลยวา่ใช้คำาวา่ change เพราะ

วา่คุณตอ้งเปลีย่น สิง่แรกเลยทีอ่ยากใหเ้ปลีย่นคอื mindset ทัง้อาจารย ์ทัง้ผูบ้รหิาร 

เพราะคณุตอ้งตอบโจทยป์ระเทศใหไ้ดก้อ่น คณุตอ้งชว่ยประเทศ คณุต้องสร้างความ

สามารถในการแขง่ขนัใหก้บัประเทศครบั สรา้งคนทีเ่กง่ไปสร้างนวตักรรมใหไ้ด้และ

มันไม่ใช่แค่ในประเทศนะ โลกมันเล็กลงมากคุณต้องตอบโจทย์ต่อโลกข้างหน้าด้วย

ท่ีมันเปลีย่นไป ตอ้งเตรยีมคนใหพ้ร้อม  ต้องเปล่ียนจาก supply side เปน็ demand 

side คุณต้อง competitive คุณต้องแข่งขันกับคนอื่นให้ได้และการแข่งขันคุณต้อง 

collaborate และคุณต้องสร้าง innovation ถ้าคุณไม่มี innovation คุณจะไป

แข่งขันกับคนอ่ืนได้อย่างไร platform การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน มันต้องเป็น  work 

integrated learning อย่างเข้มข้นต้องไปเรียนจากการทำางานจริง ๆ เป็น 

experiential learning และปัจจุบันผมเน้นว่าเป็นเรื่อง online platform ซึ่งจะมี

ประโยชน์และ powerful มาก ทา่นตอ้งสรา้ง competency- based course ผา่น 

online ให้ได้เหมือน Google ทำา ทำาไม Google ทำาได้ เพราะฉะนั้นเรื่อง online 

นี่บ้านเราต้องทำาให้มากขึ้น เน้น network กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนคือท่าน
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ต้องกลับไปเรียนในสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานในบริษัทหรือ

ในชุมชนน้ีคือ platform การเรียนรู้ใหม่ ไม่ใช่เรียนในห้องเรียนอีกแล้วนะครับ 

structure เป็นอันที่ผมเอาไว้ที่หลังสุดเลยครับ จะมาขอสร้างตึกตอนนี้เลิกเลย  เรา

จะตอ้ง  downsizing ครบัมหาวิทยาลยัจะต้องเลก็ลงและตอ้งไมม่ ีbarriers ระหว่าง

ภาควิชาระหว่างคณะ ต่อไปนี้จะต้องเป็น interdisciplinary จริง ๆ เพราะว่าคุณ

ต้องสอน ต้องติดอาวุธให้เขาทุกอย่างครับ มาช่วยกันแล้วบัณฑิตจะไม่ตกงานและ

สรา้งคนสำาหรบัอนาคตจรงิ ๆ  มหาวทิยาลยักต็อ้งทำางานร่วมกนัมากข้ึนเปน็ cluster 

ครบั สดุทา้ยนะครบัมหาวทิยาลยัตอ้ง transform to learning space มหาวทิยาลยั

ไม่ใช่สถานที่ที่อาจารย์จะมายืนบอกบทอยู่หน้าชั้นอย่างนี้  ท่านต้องเป็นแหล่งเรียน

รู้ครับ  คนที่ไหนในโลกนี้และในแผ่นดินไทยต้องมาเรียนรู้ได้   นึกถึงเรื่องนี้ต้องเปิด

เวบ็ไซตร์ามาธบิดตีอ้งทำาใหไ้ด้อยา่งนัน้เพราะเขาจะเรยีนทาง online เขาศกึษาจาก 

online เป็นหลักต่อไปข้างหน้าตามเทคโนโลยีที่มัน support ไปข้างหน้า อันนี้เป็น

สิ่งที่อยากจะฝากนะครับ Jack Welch CEO ของ GE พูดไว้นะครับ บอกว่า “เมื่อ

อัตราการเปลี่ยนแปลงภายนอกเร็วกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร” 

“อวสาน” เริ่มปรากฏแล้ว เพราะฉะนั้นท่านจง disrupt ตัวเอง ท่านต้องเปลี่ยนตัว

เองก่อน ก่อนที่ท่านจะถูก disrupt จะเป็นอวสานของท่านและองค์กรของท่าน 

ขอบคุณมากครับ
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เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของศาสตราจารย์เกียรติคุณเปรม บุรี ซึ่งถือ 

ว่าเป็นปูชนียบุคคล คนหนึ่งของคณะฯ ในฐานะที่ท่านเป็นผู ้ร ่วมก่อต้ังคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คนแรก 

ท่านได้วางรากฐานการศึกษาทางศัลยศาสตร์ของคณะฯ จนเป็นปึกแผ่นและมี 

ชือ่เสยีงจนถงึปัจจบัุน นอกจากน้ีท่านยงัเป็นผูก่้อตัง้ศนูย์เวชศาสตร์ชมุชนของคณะฯ

อีกด้วย นับว่าท่านเป็นผู้ท่ีมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาวรามาธิบดีอย่างยิ่ง 

ภาควชิาศัลยศาสตร์จงึได้จัดปาฐกถาเปรม บุร ีเพือ่เป็นเกยีรติแด่ท่านเป็นประจำามา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  เรื่อง “ประสบการณ์หลังเกษียณอายุราชการ”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เปรม บุรี

 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
  เรื่อง “คุณสมบัติของศัลยแพทย์ที่ดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช 

 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
  เรื่อง “เมื่อศัลยแพทย์ถูกร้องเรียน”
  โดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  เรื่อง “ค�านึงถึงศัลยกรรม”
  โดย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์จินดา สุวรรณรักษ์

ความเป็นมาในการจัดปาฐกถาเปรม บุรี
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 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
  เรื่อง “ระลึกถึงศัลยศาสตร์ศิริราช-รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น

 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552
  เรื่อง “4 ทศวรรษ ศัลยศาสตร์รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553
  เรื่อง “วิกฤติวงการศัลยกรรมไทย”
  โดย : พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นพดล วรอุไร

 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
  เรื่อง “ศัลยกรรมไทย : อดีต ปัจจุบันและอนาคต”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  เรื่อง “ศัลยแพทย์กับการท�าวิจัย”
  โดย : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

 ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  เรื่อง “Teamwork between Anesthesiologist & Surgeon 

: Tackling the Surgical Needs”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  เรื่อง “AEC และผลกระทบต่อศัลยแพทย์ไทย”
   โดย : ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
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  เรื่อง “Academic medicine and public health: Let’s 
close the gap”

  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

 ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  เรื่อง “จริยธรรมน�ากฎหมาย แนวทางป้องกันการฟ้องร้อง”
  โดย : ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส

 ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
  เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก”
  โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

 ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง “ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
  เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย หลังจัดตั้งกระทรวง

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
  โดย : ศาสตราจารย์คลินกิเกียรติคุณนายแพทย์อุดม คชินทร


