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      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์  ในวันพุธที่  4 
พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นทางการ
การศึกษาในยุคดิจิทัล 4.0 (Education 4.0) สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
      ความมีอารยธรรมของมนุษย์นั้น ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี เหมาะสมและไม่เหมาะสม เป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างกรอบแนวคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกัน แตกคน
ก็ต่ างแนวคิด ดังนั้นการเรียนรู้ ของมนุษย์ จึ ง เกิดขึ้น ได้
ตลอดเวลา สามารถศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
จนกลายเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้วยตนเอง 
หรือเกิดจากการเรียนการสอนภายในระบบการศึกษาที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วง ทั้งหมดนี้เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ 
      ช่วงหนึ่งมนุษย์เรียนรู้จากการศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้
พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ จนกลายเป็นการสร้างอารยธรรมของ
ตนเอง มีตัวอักษร มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
ง่ายขึ้น จนมาถึงยุคการศึกษาปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคการศึกษา 4.0 
(Education 4.0) ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตายไป สิ่งที่นักการศึกษา
ต้องการเห็นคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พร้อมใช้ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ สถานการณ์ โดยที่คนรุ่นใหม่ๆ ไม่
จ าเป็นต้องไปศึกษาค้นคว้าซ้ าใหม่อีกครั้ง  
      ก า ร ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ เ ต รี ย ม อ นุ บ า ล  อ นุ บ า ล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก มีระดับการ
เรียนรู้ที่เ พ่ิมขึ้น ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถหลักใน
หลายๆ ด้าน แต่ไม่ได้มองถึงความสูญเปล่าของทางการศึกษา 
ที่เกิดขึ้นเราต้องใช้เวลาเรียนรู้ในระบบมากกว่า 20 -30 ปี 
เพียงเพ่ือน าวุฒิการศึกษาที่ตนเองมีไปสมัครงาน แต่บางครั้ง
งานที่ได้อาจจะไม่ตรงกับวุฒิที่ตนเองจบมา  
      ในมุมมองของวิทยากร ท่านได้ให้แนวคิดทางการศึกษาที่
แปลกใหม่ออกไป คือ การเรียนรู้จากที่บ้าน (Home School) 
เรียนรู้ที่บ้านได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนเองสนใจ และแสวงหา
ความรู้ ใหม่ๆ จากโลกภายนอกที่มีอะไรให้เราเรียนรู้ อีก

    การศึกษาในยุคดิจิทัล 4.0 (Education 
4.0) สรุปได้ดังนี ้
       โดย ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงจะเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ดี
พร้อมที่จะท างานในยุคนี้ได้ ซ่ึงเป็นยุคที่มีการ
ท างานแบบอัตโนมัติ วิเคราะห์ และติดตามผล
การวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นยุคที่ต้องใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซ่ึงช่องทางการ
สื่ อส ารหลั ก ๆ  ขอ งคน ในยุ คนี้ คื อ กา ร ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแบบอัตโนมัติ เรียกว่า 
IoT – Internet of Things ยกตัวอย่าง เช่น 
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับรถหรูราคา 
30 ล้าน โดยสั่งให้มันเข้าไปจอดที่ลานจอดรถ
เอง เป็นต้น 
       และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวถึง คือ การ
พัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไปสู่การใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อ
พัฒนาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง  
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการท างาน
ของมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และ
องค์ความรู้ต่างๆ จากสิ่งที่มนุษย์เก็บข้อมูลสถิติ
เอาไว้เพื่อการท างานที่แม่นย าเพิ่มขึ้นด้วย โดย
ความคิดที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมี 
4 ระดับ คือ  

1. คิดแบบไม่มีข้อมูลรองรับ 
2. คิดแบบมีข้อมูลรองรับจากรายงาน 
3. คิดแบบวิเคราะห์และป้องกันปัญหาที่

จะเกิดขึ้น 
4. คิดแบบพยากรณ์และป้องกันปัญหาที่

เกิดขึ้นล่วงหน้า  

       ค า ใ ห ม่ ๆ  ที่ เ ร า ค ว ร รู้ จั ก  คื อ ค า ว่ า 
Digitalization เป็นค าจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ที่มี เรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆ 
กระบวนการการใช้ชีวิต เช่น เข้าไปซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยที่ไม่จ าเป็นต้องพก
บัตรเติมเงินเพื่อจ่ายเงิน หรือจ่ายเงินสด เพียง
แค่เดินออกมาให้ปัญญาประดิษฐ์แสกนสินค้าที่
ลูกค้าได้หยิบออกมา พร้อมทั้งปัญญาประดิษฐ์
จะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคนนี้ไว้ 
เพื่อวิเคราะห์ หรือพยากรณ์การซ้ือสินค้าในครั้ง
ต่อไป เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่า ถึงแม้ว่าจะมี

http://www.fs.hec.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A8.-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-4-%E0%B8%9E.%E0%B8%84.-2560.pdf
http://www.fs.hec.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A8.-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-4-%E0%B8%9E.%E0%B8%84.-2560.pdf


   
มากมาย ส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ได้
ก าหนดเอาไว้ในหลักสูตรทางการศึกษาของไทยมากนัก ซึ่ง
แนวโน้มการเรียนรู้จากที่บ้านมีเพ่ิมขึ้นแน่นอน เนื่องด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ท าให้เราสามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ e-learning หรือ MOOC 
ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในอนาคต ตัวอย่างง่ายๆ ที่ เรา
มองเห็นเกี่ยวกับเรื่อง e-learning และ MOOC คือ Youtube 
เป็นช่องทางการเรียนการสอนในอนาคต โดยที่ผู้ที่มีองค์ความรู้
ต่างๆ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงเทคโนโลยีการถ่ายท าวิดีโอที่ล้ าสมัย เพียงแค่มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) บันทึกวิดีโอไดแ้ล้ว 
       โดย ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ซึ่งจะเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีพร้อมที่จะท างานในยุคนี้ได้ ซึ่ง
เป็นยุคที่มีการท างานแบบอัตโนมัติ วิเคราะห์ และติดตามผล
การวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นยุคที่ต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ซึ่งช่องทางการสื่อสารหลักๆ ของคนในยุคนี้คือการ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างแบบอัตโนมัติ เรียกว่า IoT – Internet of Things 
ยกตัวอย่าง เช่น การเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับรถหรู
ราคา 30 ล้าน โดยสั่งให้มันเข้าไปจอดที่ลานจอดรถเอง เป็น
ต้น 
       และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวถึง คือ การพัฒนาเทคโนโลยี
ใน อุตสาหกรรมไปสู่ ก าร ใช้ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) เพ่ือพัฒนาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่าง
จริงจัง  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการท างานของ
มนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ จากสิ่งที่มนุษย์เก็บ
ข้อมูลสถิติเอาไว้เพ่ือการท างานที่แม่นย าเพ่ิมขึ้นด้วย โดย
ความคิดที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมี 4 ระดับ คือ  

1. คิดแบบไม่มีข้อมูลรองรับ 
2. คิดแบบมีข้อมูลรองรับจากรายงาน 
3. คิดแบบวิเคราะห์และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
4. คิดแบบพยากรณ์และป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนล่วงหน้า  

       ค าใหม่ๆ ที่เราควรรู้จัก คือค าว่า Digitalization เป็นค า
จ ากัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องใน
ทุกๆ กระบวนการการใช้ชี วิต เช่น เข้ าไปซื้ อสินค้า ใน
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยที่ไม่จ าเป็นต้องพกบัตรเติมเงิน
เ พ่ือจ่ าย เ งิน  หรื อจ่ าย เงินสด เ พีย งแค่ เดินออกมาให้
ปัญญาประดิษฐ์แสกนสินค้าที่ลูกค้าได้หยิบออกมา พร้อมทั้ง
ปัญญาประดิษฐ์จะเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคนนี้ไว้ 

ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือเราอยู่ แต่เราต้อง
พัฒนาสิ่ งต่างๆ รอบตัวอย่างต่อเนื่องด้ วย
เช่นกัน 
      ส่วนธุรกิจร้านอาหารที่มีมุมมองในการ
ประยุกต์ใช้ Digitalization นั้น จะต้องมองการ
พัฒนาระบบให้เป็นดิจิทัลทั้งระบบ เนื่องจาก
การพัฒนาระบบเพียงบางส่วนเราจะเรียกว่า 
การพัฒนาแบบ Digitization เช่น การพัฒนา
ระบบการจ่ายเงินในธุรกิจร้านอาหาร เพียงแค่
ใช้บัตรเครดิตแสกนที่เครื่องจ่ายเงินของธุรกิจ
ร้านอาหาร เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการพัฒนาแบบ 
Digitalization อย่างแท้จริงจะต้องมี 3 ค า คือ 
ดีกว่า เร็วกว่า และถูกกว่า ในทุกระบบใน
ร้านอาหารจะต้องเป็นดิจิทัลทั้งหมด 
       เมื่อเราคิดให้เป็น Digitalization ได้แล้ว 
สิ่งที่ตามมาคือ คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ
เพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ จนสามารถลดต้นทุน 
หรือสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจออกไปให้
หมด เป็นการเชื่อมโยงไปสู่การใช้แนวคิดแบบ
ลีน (Lean Thinking) เป็นแนวคิดที่ไม่มี
ส่วนเกิน มีความเหมาะสม พอดีกับธุรกิจที่
ด าเนินการอยู่ การศึกษาก็เช่นกัน เราต้องการ
แนวคิดแบบลีนที่ไม่มีส่วนเกิน ตรงตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น  โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษายังต้องปรับเพื่อไปสู่การเป็น 
Digitalization อย่ างแท้จริ ง ต้องใช้ เวลาที่
ยาวนาน แต่จ าเป็นต้องท าเพื่อการพัฒนาระบบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของผู้ที่อยู่ใน
วงการศึกษาก็ตาม โดยเป้าหมายหลักๆ คือ การ
พึ่งพาตนเอง การลดการน าเข้าที่ไม่จ าเป็น และ
สร้างสังคมสร้างสรรค์และแบ่งบันขึ้นมา จน
กลายเป็นมหาวิทยลัย 4.0 (จะไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง) มองไปข้างหน้า แม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลาน
ไปขนาดไหน  
       สุดท้ ายสิ่ งที่ เ ราจะได้ คือ  ภูมิปัญญา 
(Wisdom) ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เป็นองค์
ความรู้ที่ยั่งยืน โดยเกิดจากการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ในทุกๆ 
กระบวนการ แต่ถ้าการขับเคลื่อนการสร้างองค์
ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เกิดขึ้น ก็ยากที่
จะเกิดภูมิปัญญา โดย 

1. มหาวิทยาลัยต้องสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในงานวิจัย (Body of 
Knowledge Research) 

2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความแตกต่าง
ในกระบวนการการสร้างนวัตกรรม 
(Differential Innovation) 

3. มหาวิทยาลัยต้องสร้าง คุณค่าให้
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ทุ ก ๆ  ก ร ะ บ วน ก า ร 
(Value Process) 

 



   
เพ่ือวิเคราะห์ หรือพยากรณ์การซื้อสินค้าในครั้งต่อไป เราต้อง
เตือนตัวเองเสมอว่า ถึงแม้ว่าจะมีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือ
เราอยู่ แต่เราต้องพัฒนาสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างต่อเนื่องด้วย
เช่นกัน 
      ส่วนธุรกิจร้านอาหารที่มีมุมมองในการประยุกต์ใช้ 
Digitalization นั้น จะต้องมองการพัฒนาระบบให้เป็นดิจิทัล
ทั้งระบบ เนื่องจากการพัฒนาระบบเพียงบางส่วนเราจะ
เรียกว่า การพัฒนาแบบ Digitization เช่น การพัฒนาระบบ
การจ่ายเงินในธุรกิจร้านอาหาร เพียงแค่ใช้บัตรเครดิตแสกนที่
เครื่องจ่ายเงินของธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการ
พัฒนาแบบ Digitalization อย่างแท้จริงจะต้องมี 3 ค า คือ 
ดีกว่า เร็วกว่า และถูกกว่าในทุกระบบในรา้นอาหารจะต้องเป็น
ดิจิทัลทั้งหมด 
       เมื่อเราคิดให้เป็น Digitalization ได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ 
คุณค่าท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระบบเพ่ือรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
และองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ จนสามารถลดต้นทุน 
หรือสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจออกไปให้หมด เป็นการ
เชื่อมโยงไปสู่การใช้แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) เป็น
แนวคิดที่ไม่มีส่วนเกิน มีความเหมาะสม พอดีกับธุรกิจที่
ด าเนินการอยู่ การศึกษาก็เช่นกัน เราต้องการแนวคิดแบบลีนที่
ไม่มีส่วนเกิน ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษา
ระดับอุดมศึกษายังต้องปรับเพ่ือไปสู่การเป็น Digitalization 
อย่างแท้จริง ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน แต่จ าเป็นต้องท าเพ่ือการ
พัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างยั่งยืน แม้ว่า
จะเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาก็ตาม 
โดยเป้าหมายหลักๆ คือ การพ่ึงพาตนเอง การลดการน าเข้าที่
ไม่จ าเป็น และสร้างสังคมสร้างสรรค์และแบ่งบันขึ้นมา จน
กลายเป็นมหาวิทยลัย 4.0 (จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) มองไป
ข้างหน้า แม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานไปขนาดไหน  
       สุดท้ายสิ่งที่เราจะได้คือ ภูมิปัญญา (Wisdom) ที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัย เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โดยเกิดจากการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ในทุกๆ 
กระบวนการ แต่ถ้าการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยยังไม่เกิดขึ้น ก็ยากที่จะเกิดภูมิปัญญา โดย 

1. มหาวิทยาลัยต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานวิจัย 
(Body of Knowledge Research) 

2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความแตกต่างในกระบวนการ
การสร้างนวัตกรรม (Differential Innovation) 
 
 

        ตัวอย่าง มหาวิทยาลัย 4.0 ที่ เข้าสู่
การศึกษา 4.0 แล้วสามารถสร้างองค์ความรู้
ใ ห ม่ ๆ  เ พื่ อ ส ร้ า ง น วั ต ก ร รม  4 . 0  ข อ ง
มหาวิทยาลัยได้เองจนเกิดเป็นคุณค่าที่ส าคัญ
ให้กับมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ไม่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอก เช่น 
นวัตกรรมผัดไทยแช่แข็งพร้อมทาน โดยที่
รสชาติเหมือนกับผัดขึ้นมาสดๆ จากกระทะ 
เป็นต้น  

        ดั้ งนั้นสิ่ งที่กล่าวมาทั้ งหมดเกี่ ยวกับ
ก า ร ศึ ก ษ า  4 . 0  ไ ด้ นั้ น  บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยทุกๆ คนจะต้องมุ่ งสู่การเป็น
ทีมงานคุณภาพ คิดเป็น ท าเป็น คิดใหม่ ท าใหม่ 
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการแบบ Digitalization เพิ่มขึ้น เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายในการท างานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมในอนาคต  
 



   
3. มหาวิทยาลัยต้องสร้างคุณค่าให้ เกิดขึ้นในทุกๆ 

กระบวนการ (Value Process) 

        ตัวอย่าง มหาวิทยาลัย 4.0 ที่เข้าสู่การศึกษา 4.0 แล้ว
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือสร้างนวัตกรรม 4.0 ของ
มหาวิ ทยาลั ย ได้ เ องจน เกิ ด เป็ นคุณค่ าที่ ส า คัญ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ต้องพ่ึงพาองค์
ความรู้จากภายนอก เช่น นวัตกรรมผัดไทยแช่แข็งพร้อมทาน 
โดยที่รสชาติเหมือนกับผัดขึ้นมาสดๆ จากกระทะ เป็นต้น  

        ดั้งนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษา 4.0 ได้
นั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกๆ คนจะต้องมุ่งสู่การเป็น
ทีมงานคุณภาพ คิด เป็น ท า เป็น คิดใหม่  ท า ใหม่  และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสร้างกระบวนการแบบ Digitalization เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกสบายในการท างานของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมในอนาคต  
 

 


