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โครงการสร้างบณัฑติพนัธุ์ใหม่และกาํลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฏริูปอุดมศึกษาไทย
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สํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา



หลักการและเหตุผล
• นโยบาย Thailand 4.0

>> First S-Curve
>> New S-Curve

• ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
>> ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์

• แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564)
   >> เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

• แผนการศกึษาแหง่ชาติ



นายแพทยอ์ดุม คชนิทร รมช.ศธ.

รับนโยบายดงักลา่วมาสูก่ารปฏบิตั ิ
>> ปรับรปูแบบการจัดการเรยีนการสอน 

ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องคนในทกุชว่งวัย 
>> ปรับเป้าหมายการรับผูเ้รยีนใหม ่ใหม้ี

ทัง้นักเรยีน นักศกึษา คนทํางาน และคนสงูอาย ุ
ดว้ยรปูแบบหลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว 

>> สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งคํานงึถงึทศิทางการ
พัฒนาประเทศ สรา้งจดุเดน่จดุขายทีโ่ดดเดน่ 
แขง่ขนัได ้ผลติบณัฑติพันธุใ์หมด่า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล (ต่อ)
นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รมว.ศธ.

มอบจดุเนน้เชงินโยบายแนวทางการ
ดําเนนิงาน และโครงการสําคญัของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ดา้นการผลติ 
พัฒนากําลงัคนและสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั ผลติกําลงัคน รองรับ        
New S-Curve  โดยสานพลงัประชารัฐ      
ดา้นการศกึษาและ 
จัดการศกึษาแบบ
ทวภิาคี



• เพือ่สรา้งบณัฑติพันธุใ์หม ่ และกําลงัคนทีม่สีมรรถนะและศกัยภาพสงู 
สําหรับการทํางานในอตุสาหกรรมใหม ่(New S-Curve) และเป็นกลไกสําคญั
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ

• เพือ่สรา้งฐานการพัฒนาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแหง่อนาคต โดยปรับเปลีย่น
รปูแบบการผลติบณัฑติ และสรา้งตน้แบบของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
เนน้การปรับเปลีย่นเนือ้หาสาระ โครงสรา้งหลกัสตูร และกระบวนการจัดการเรยีน
การสอน สรา้งประสบการณก์ารเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัใินสภาพจรงิเป็นสําคญั 
พัฒนาการศกึษาเพือ่สรา้งใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะและศกัยภาพสงู                   

     รวมทัง้การรว่มมอืกบัสถานประกอบการ  หรอืภาคอตุสาหกรรมในการผลติ
   บณัฑติและกําลงัคน

วัตถุประสงค์



ตามนโยบายปฏริปูอดุมศกึษาไทยสู ่New S-Curve สถาบนัอดุมศกึษาตอ้ง
สามารถเริม่ดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนไดภ้ายในภาคการศกึษาแรก                     
ปีการศกึษา 2561 ภายใตข้อบเขตการดําเนนิงาน ดงันี้

1. ระดบัการศกึษา

(1) ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา

(2) ประกาศนยีบตัร (Non-Degree)

ขอบเขตการดาํเนินการ



2. เนือ้หาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน

    1) บรูณาการศาสตรห์ลากหลายศาสตรห์รอืสาขาวชิา เพือ่การสรา้งสมรถนะ
เรง่ดว่นใหม ่ ตอบโจทยภ์าคการผลติสู ่New S-Curve ทีเ่ป็นกลไกทีส่ําคญัใน
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ (New Growth Engines) ของประเทศ ไดแ้ก่

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

- อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

- อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์

  อจัฉรยิะ

- อตุสาหกรรมเกษตรและ

  เทคโนโลยชีวีภาพ

- อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร

- หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

- อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์

- อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและ

  เคมชีวีภาพ

- อตุสาหกรรมดจิทิลั



2. เนือ้หาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน (ตอ่)

2) บรูณาการการเรยีนรูจ้ากประสบการณก์ารปฏบิตัใินสภาพจรงิ 

3) การบรูณาการทกัษะชวีติของสงัคมดจิทิลั กบัทกัษะวชิาชพี

4) จัดการเรยีนการสอนในลกัษณะ Modular Based Learning Outcomes 
and/or Learning Results บรูณาการระหวา่งศาสตร ์สาขาวชิา สถาบนัการศกึษา 
และ/หรอืสถานประกอบการ และอตุสาหกรรม 

5) หลกัสตูรและการเรยีนการสอน ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการและการ
พัฒนาทกัษะการเรยีนรูร้ายบคุคลได ้หรอืสามารถจัดทําเป็นภาพรวมทัง้สถาบนัใน
ลกัษณะ whole campus development

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)



3. คณุภาพอาจารยด์า้นกระบวนการการเรยีนการสอน

สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพอาจารยใ์นสถาบันอดุมศกึษา โดยใช ้
“แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบนัอดุมศกึษา”

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)



4. ตวัอยา่งรปูแบบดาํเนนิการ

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

รปูแบบที ่1  การอดุมศกึษาเพือ่เพิม่สมรรถนะและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น
ทีต่อบโจทยก์ําลงัคนเรง่ดว่นทีส่ําคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
(New Growth Engines) ของประเทศ

รปูแบบที ่1.1 จัดการอดุมศกึษาสําหรับกําลงัคนทีอ่ยูใ่นวยัทํางาน เพือ่เพิม่
สมรรถนะทีต่อบโจทยเ์ฉพาะของสถานประกอบการ และการพัฒนาสว่นบคุคล
ตามอธัยาศยั ในลกัษณะใหใ้บรับรองความสามารถทีท่ําไดจ้รงิ และสามารถนําผล
การเรยีนและหรอืผลการเรยีนรู ้มาสะสมหน่วยกติเพือ่นํามาใชเ้พือ่ขอรับปรญิญา
ไดใ้นภายหลงั

รปูแบบที ่1.2 จัดการอดุมศกึษาสําหรับผูเ้รยีนในระบบการศกึษาปกต ิทีม่คีวาม
รว่มมอืกบัสถานประกอบการ เพือ่ตอ่ยอดการพัฒนาทีต่อบโจทยก์ารขบัเคลือ่น
ภาคอตุสาหกรรมอนาคตพลวตัร (New S-Curve) ทัง้แบบระยะยาวตลอด
หลกัสตูร หรอืตอ่ยอดจากการศกึษาชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4
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4. ตวัอยา่งรปูแบบดาํเนนิการ (ตอ่)

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

รปูแบบที ่2 การอดุมศกึษาเพือ่บรูณาการทกัษะชวีติของสงัคมดจิทิลักบัความรูห้ลกัในศาสตร์
สาขาวชิาชพี

>> พัฒนาการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และทกัษะชวีติของสงัคมดจิทิลั 
ในลกัษณะบรูณาการสอดแทรกผสมผสานเป็นเนือ้เดยีวกบัรายวชิาหลกั และหรอื
รายวชิาเฉพาะ ทีก่ลมกลนืและมคีวามสมัพันธเ์ชือ่มโยงองคค์วามรูห้ลกั สอดรับ
ตอ่เนือ่งกนัอยา่งเป็นระบบ สามารถจัดการเรยีนการสอนไดท้กุชัน้ปี

เพือ่พัฒนาบณัฑติใหเ้ป็นผูท้ี่ :
- มคีวามรูค้วามสามารถ (Competences) 
- มทีกัษะสงัคมและชวีติ (Social and Life Balance) 
- มคีวามสามารถทีเ่ป็นสากล (Globally Talented) 
- มคีวามเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 
- มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม (Socially Engaged)
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4. ตวัอยา่งรปูแบบดาํเนนิการ (ตอ่)

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

รปูแบบที ่3 การอดุมศกึษาเพือ่สรา้งสมรรถนะ และหรอืความรูพ้ืน้ฐานใหมท่ีต่อ้ง
บรูณาการขา้มศาสตรส์าขาวชิาชพีเดมิทีม่อียูข่องศตวรรษที ่20 
ตอบโจทยภ์าคการผลติสู ่New S-Curve

>> จัดการศกึษาทีเ่นน้การสรา้งความสามารถและหรอืสมรรถนะทีห่ลากหลาย 
จากการศกึษาองคค์วามรูบ้รูณาการขา้มศาสตรส์าขาวชิาชพี และสามารถ
พัฒนาตอ่ยอดดว้ยตนเอง เป็นกําลงัคนทีส่รา้งประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์รและ
ประเทศได ้
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4. ตวัอยา่งรปูแบบดาํเนนิการ (ตอ่)

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

รปูแบบที ่4 การอดุมศกึษาเพือ่ตอบสนองการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของผูเ้รยีน               
เป็นรายบคุคล (Personalized Based Education)

>> จัดการศกึษาทัง้ระบบทกุภาคสว่นของสถาบนัทีส่ามารถตอบโจทยก์าร
เรยีนรูเ้พือ่พัฒนาความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ตอบสนองความตอ้งการ
รายบคุคล เป็นวธิกีารทีส่ามารถทําไดจ้รงิตามทีอ่อกแบบไวแ้ละตรวจสอบได ้
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4. ตวัอยา่งรปูแบบดาํเนนิการ (ตอ่)

ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

รปูแบบที ่5 รปูแบบอืน่ๆ

>> จัดการศกึษาในรปูแบบทีส่ามารถทําไดจ้รงิตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต
ทีก่ําหนดไวใ้นโครงการนี ้และสามารถตรวจสอบได ้
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ขอบเขตการดาํเนินการ (ต่อ)

* เป็นผูท้ีจ่บ ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรอือนุปรญิญา 
หรอืทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในปัจจบุนั 
เพือ่ใหม้ทีักษะและสมรรถนะในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง และทักษะในศตวรรษที ่21                        
เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการทํางานไดห้ลากหลาย
ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน และตอบโจทย์
ภาคอตุสาหกรรมและสถานประกอบการ

* เป็นผูท้ีท่ํางานอยูแ่ลว้ หรอืตอ้งการ
ปรับเปลีย่นสมรรถนะทีม่อียูเ่ดมิไปสูส่มรรถนะ
ทีต่อบโจทยก์ําลงัคนเรง่ดว่น                 
เพือ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่ําคญัในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ

กลุม่เป้าหมาย



วิธีการและขัน้ตอนการดาํเนินการ 
สกอ.จัดทําขอ้เสนอโครงการ

จัดประชมุชีแ้จงขอ้เสนอโครงการ แนวทาง รปูแบบ 
และขัน้ตอนการดําเนนิงาน

แตง่ตัง้คณะกรรมการฯ เพือ่คดัเลอืก
สถาบนัอดุมศกึษาทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้ม

สกอ.และคณะกรรมการฯ ดําเนนิการตดิตาม           
ตรวจเยีย่ม  และประเมนิผลการดําเนนิงานเป็นระยะ ๆ

นําผลการตดิตามตรวจเยีย่ม  และผลการประเมนิผลการดําเนนิงาน 
เพือ่พจิารณา  และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การกําหนดนโยบายการ
พัฒนา กําหนดมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาในระยะตอ่ไป

เผยแพรสู่ส่าธารณะ



วิธีการและขัน้ตอนการดาํเนินการ (ต่อ)

สถาบนัอดุมศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาเสนอโครงการฯ ตามรปูแบบใดรปูแบบหนึง่
หรอืหลายๆ รปูแบบ ตามทีร่ะบไุวใ้นขอบเขตการศกึษา

สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ดร้ับคดัเลอืก
ดําเนนิงานตามรปูแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ทีไ่ดร้ับคดัเลอืกใหด้ําเนนิงานโครงการฯ

สถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกตอ้งดาํเนนิการสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษาดา้นการจดัการเรยีนการสอน

สูอ่าจารยม์อือาชพี ท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว



 มุง่แสวงหาขอ้เสนอทีม่คีวามพรอ้มสามารถดาํเนนิการไดจ้รงิ 
และมคีวามเป็นไปไดส้งู โดยมหีลกัการสําคญั ดงันี้

เกณฑ์การคัดเลือก

 เป็นไปตามนโยบายการปฏริปูอดุมศกึษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย 
(Thailand 4.0)

 เป็นการสรา้งบณัฑติพันธุใ์หม ่และกําลงัคนทีม่สีมรรถนะและทกัษะ
ซึง่สามารถตอบโจทยก์ารพัฒนาของประเทศ ดา้นอตุสาหกรรม
เป้าหมาย และการเกษตรกา้วหนา้ (Smart Farming)

 มคีวามพรอ้มและความเป็นไปไดท้ีจ่ะเริม่ดําเนนิการตามเวลาทีก่ําหนด



เกณฑ์การคัดเลือก (ต่อ)
1. หลกัสตูรและการจดัการศกึษา

2. กระบวนการจดัการเรยีนการสอน

3. หนว่ยงานภาครีว่มจดัการเรยีนการสอน

4. การเตรยีมการและพฒันาคณาจารย์

5. ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนและวธิวีดัผล

6. ปรญิญาบตัรหรอืวฒุบิตัร (Degree/Non-degree)

7. กลุม่เป้าหมายหรอืผูเ้รยีน

8. การรบันกัศกึษาและเปิดสอนตามหลกัสตูร



ระยะเวลาดาํเนนิการ กจิกรรม
29 ม.ค. 2561 - ประชมุเตรยีมความพรอ้มการจัดทําขอ้เสนอโครงการฯ
7 ก.พ. 2561
15 ก.พ. 2561

19 ก.พ. 2561

สปัดาหท์ี ่3-22 ก.พ. 2561

- ประชมุพจิารณาขอ้เสนอโครงการฯ
- ประชมุรว่มกบัภาคเอกชน ประธานสภาอตุสาหกรรม สภาหอการคา้ไทย 

(เวลา 16.00 น.)
- ประชมุชีแ้จงขอ้เสนอโครงการฯ ใหส้ถาบนัอดุมศกึษารับไปดําเนนิการจัดทํา
โครงการฯ (เวลา 13.30 น.)

- สถาบนัอดุมศกึษาดําเนนิการจัดทําโครงการฯ 
สปัดาหท์ี ่1-3 ม.ีค. 2561

วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2561 เป็นวันสุดท้าย
-   สถาบนัอดุมศกึษาจัดทําโครงการและนําเสนอโครงการฯ ไปยงั สกอ. 

สปัดาหท์ี ่4 ม.ีค. 2561 - คณะกรรมการคดัเลอืกหลกัสตูรทีไ่ดต้ามขอ้กําหนดฯ และประกาศฯ
สปัดาหท์ี ่1 เม.ย. 2561 - นําเสนอโครงการเขา้ ครม. เพือ่สนับสนุนโครงการและงบประมาณ

พ.ค. 2561 - TCAS การสอบคดัเลอืกรับนักศกึษา รอบ 3
ส.ค. 2561 - จัดการเรยีนการสอน

ส.ค. 2561 - ก.ค. 2562 - คณะกรรมการตดิตามการดําเนนิงานและประเมนิผลความสําเร็จของโครงการ
ระยะสัน้

ตัง้แตเ่ริม่ตน้
การจัดการเรยีนการสอน

จนจบการศกึษา

- คณะกรรมการตดิตามความกา้วหนา้การดําเนนิงานและหลกัสตูรการจัดการเรยีน
การสอนตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร และผลการเรยีนรูร้ายปี จนสําเร็จ
การศกึษา

แผนการดาํเนินงานและระยะเวลาในการดาํเนินงาน



1) ไดบ้ัณฑิตพันธุ์ใหม่ปีละสองลา้นคน และกําลังคนทุกช่วงอายุของ
ประเทศจํานวนยี่สบิลา้นคน เป็นผูท้ี่มีทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง อาท ิ
มทีักษะดา้นภาษาอังกฤษและภาษาทีส่าม มสีมรรถนะในการปรับตัวและแสวหา
ความรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทํางานที่หลากหลายได ้เป็นการตอบ
โจทยภ์าคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏริูปอุดมศกึษา
ไทยสู ่New S-Curve เป็นการเรง่ดว่นได ้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)
2) สถาบนัอดุมศกึษาไทยไดป้ฎริปูสูอ่ดุมศกึษาแหง่อนาคต โดยการ

ปรับเปลีย่นรปูแบบการผลติบณัฑติพันธุใ์หมท่ีม่สีมรรถนะและศกัยภาพสงู เนน้ความ
รว่มมอืกบัภาคเอกชนหรอืภาคอตุสาหกรรมแบบครบวงจรและเขม้ขน้รองรับการ
พัฒนาประเทศเพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ (New Growth Engines) ของ
ประเทศอยา่งกา้วกระโดด



Q & A

Thank you

Office of the Higher Education Commission
สํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา



 
ข้อกําหนดการศกึษา (Terms of Reference) 

โครงการสรา้งบณัฑิตพนัธุ์ใหม่และกาํลงัคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลติ 
ตามนโยบายการปฏิรปูอุดมศึกษาไทย  

....................................................................................... 
 

1. ชื่อโครงการ สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  

2. หลกัการและเหตผุล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กําหนดให้มี
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทยที่มี คุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(Transformation of Learning) รวมทั้ง การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 

วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม
ด้วย Thailand 4.0 เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยการผลักดันการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (S-Curve) ในรูปแบบที่ 1 คือ First S-Curve เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต แต่กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบที่ 2 คือ New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมอนาคตเหล่าน้ีให้เป็นกลไก    
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม 
(Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprises: IDE) เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งสร้าง
มูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากร 
รวมทั้ง นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล เกิด
การจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน อีกทั้ง
กําหนดประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญ อาทิ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน
ให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคู่กับการวางรากฐาน
เพ่ือสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสาหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 

นโยบายนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย
แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหน่ึง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนา
อาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ ทั้งน้ี นายแพทย์
อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติในส่วนของอุดมศึกษา
ที่ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย ร่วมทั้งปรับเป้าหมายการรับ
ผู้เรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาต้องคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างจุดเด่นจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างจึงจะสามารถ
แข่งขันได้ ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ที่สมดุลย์ 
และคํานึงถึงการพัฒนาคนวัยทํางานจํานวนคร่ึงประเทศที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ปวช. ให้เป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศอีกทางหน่ึงด้วย 

กอปรกับการสอนหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีจุดเปลี่ยนสําคัญซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0) จึงควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ อาจารย์ต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน มีเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีประสบการณ์การวิจัย จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิดสอน ทําให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูง สําหรับการทํางานในอุตสาหกรรม

ใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ
ประเทศ 

3.2 เพ่ือสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปล่ียนเนื้อหา
สาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมท้ัง 
การร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน 

4. ขอบเขตการดําเนินการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการสร้าง

บัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่ 
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New S-Curve เป็นการเร่งด่วน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ภายใน
ภาคการศึกษาแรก ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ขอบเขตการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

4.1 ระดับการศึกษา 
ขอบเขตระดับการศึกษาของบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคน ประกอบด้วย 
(1) ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
(2) ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
โดยที่ระยะเวลาให้เป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการศึกษา 

4.2 เนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
(1) การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และหรือสาขาวิชา (Multidisciplinary) เพ่ือสามารถสร้าง

สมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและหรือกําลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและศักยภาพ
ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engines) ของประเทศ จํานวน 10 สาขา ได้แก่ 
  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอั์จฉริยะ 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
  หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
  อุตสาหกรรมดิจิทัล 
  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

(2) การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง (Experience Integrated 
Learning) ที่มีระบบภาคีความร่วมมือเป็นเครือข่ายภาคการศึกษาและสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีความพร้อมเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 

(3) การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of Digital Society) กับทักษะวิชาชีพ 
(Professional Skills) โดยการบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สอดแทรก
ผสมผสานท่ีสอดรับ กลมกลืน และเป็นเน้ือเดียวอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะของ
วิชาชีพ 

(4) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ และหรือผลการเรียน 
(Modular Based Learning Outcomes and/or Learning Results) บูรณาการระหว่างศาสตร์
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) และหรือ สถานประกอบการ และ
อุตสาหกรรม เพ่ือความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัว ตอบโจทย์ทันต่อความ
ต้องการของภาคการผลิตที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่แน่นอน โดยเฉพาะช่วงต้น และ
ช่วงกลางของ New S-Curve 
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(5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้รายบุคคลได้ (Personalized Learning) หรือสามารถจัดทําเป็นภาพรวมท้ังสถาบัน ใน
ลักษณะ Whole Campus Development 

4.3 คุณภาพอาจารย์ด้านกระบวนการการเรียนการสอน 
มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านกระบวนการการเรียนการสอน      

สู่อาจารย์มืออาชีพ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยใช้ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจาย์ในสถาบันอุดมศึกษา” 

4.4 ตัวอย่างรูปแบบการดําเนินการ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอโครงการท่ีมีรูปแบบการดําเนินการตามตัวอย่างน้ีหรือรูปแบบอ่ืนๆ ก็ได้ 
(1) รูปแบบที่ 1 รูปแบบการอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์

กําลังคนเร่งด่วนที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดย
สามารถจัดการศึกษาได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

รูปแบบที่ 1.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องนําเสนอวิธีการจัดการอุดมศึกษาสําหรับกําลังคนที่อยู่ใน
วัยทํางาน เพ่ือปรับเปลี่ยนและหรือเพ่ิมสมรรถนะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์
เฉพาะของสถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรม และการพัฒนาส่วนบุคคลตามอัธยาศัย รูปแบบ
การจัดการศึกษาจะเป็นลักษณะให้ใบรับรอง (Certificate) ความสามารถที่ทําได้จริง และสามารถ
นําผลการเรียนและหรือผลการเรียนรู้ มาสะสมหน่วยกิตเพ่ือนํามาใช้เพ่ือขอรับปริญญาได้ใน
ภายหลังเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรต่างๆ 

รูปแบบที่ 1.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องนําเสนอวิธีการจัดการอุดมศึกษาสําหรับผู้เรียนในระบบ
การศึกษาปกติ ที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือต่อยอดการพัฒนาที่ตอบโจทย์การ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอนาคตพลวัตร (New S-Curve) การจัดการศึกษาสามารถเป็นได้ทั้ง
แบบระยะยาวตลอดหลักสูตร หรือต่อยอดจากการศึกษาช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 

(2) รูปแบบที่ 2 รูปแบบการอุดมศึกษาเพื่อบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้หลักใน
ศาสตร์สาขาวิชาชีพ สําหรับรูปแบบการอุดมศึกษาแบบที่ 2 น้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องนําเสนอ
วิธีการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล ในลักษณะ
บูรณาการสอดแทรกผสมผสานเป็นเน้ือเดียวกับรายวิชาหลัก และหรือรายวิชาเฉพาะ ที่กลมกลืน
และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงองค์ความรู้หลักสอดรับต่อเน่ืองกันอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ทุกช้ันปีเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (Competences) ด้าน
ทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life Balance) มีความสามารถที่ เป็นสากล  (Globally 
Talented) มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Socially Engaged) 

(3) รูปแบบที่ 3 รูปแบบการอุดมศึกษาเพ่ือสร้างสมรรถนะ และหรือความรู้พ้ืนฐานใหม่ที่ต้องบูรณาการ
ข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพเดิมที่มีอยู่ของศตวรรษท่ี 20 ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่ New S-Curve 
สําหรับรูปแบบการอุดมศึกษาแบบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องนําเสนอวิธีการจัดการศึกษาที่เน้น
การสร้างความสามารถและหรือสมรรถนะที่หลากหลาย จากการศึกษาองค์ความรู้บูรณาการข้าม
ศาสตร์สาขาวิชาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยตนเอง เป็นกําลังคนที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและประเทศได้ 

(4) รูปแบบที่ 4 รูปแบบการอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (Personalized Based Education) สําหรับรูปแบบน้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องนําเสนอ
วิธีการจัดการศึกษาทั้งระบบทุกภาคส่วนของสถาบันที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตอบสนองความต้องการรายบุคคล เป็นวิธีการที่สามารถทํา
ได้จริงตามที่ออกแบบไว้และตรวจสอบได้ 

(5) รูปแบบอ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาต้องนําเสนอวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่สามารถทําได้จริงตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่กําหนดไว้ในโครงการน้ี และสามารถตรวจสอบได้ 
 

โดยมีจุดมุ่งเน้น คือ 
- เป็นผู้ที่ทํางานอยู่แล้ว หรือต้องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรรถนะท่ีตอบโจทย์กําลังคน
เร่งด่วน เพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ
ประเทศ 

- เป็นผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือที่ กําลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ือให้มีความสามารถในการทํางานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

5. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ 
เป็นการดําเนินการเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ในรูปแบบ New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและ
เทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตที่จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engines) ของประเทศ และสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) 

5.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(1) จัดทําข้อเสนอโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
(2) จัดประชุมช้ีแจงข้อเสนอโครงการ แนวทาง รูปแบบ และขั้นตอนการดําเนินงาน 
(3) แต่งต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัด

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตามตรวจเย่ียมและ

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการติดตามตรวจเยี่ยมและ
ประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาในโครงการ
ที่ได้นํา “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจาย์ในสถาบันอุดมศึกษา” 
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันต่อไป 

(5) นําผลการติดตามตรวจเย่ียมและผลการประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการกําหนดนโยบายการพัฒนาสถาบันอุดศึกษา และกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในระยะต่อไป พร้อมทั้งนําเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

5.2 สถาบนัอุดมศกึษา 
(1) สถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการฯ ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายๆ รูปแบบตามท่ีระบุไว้ใน

ขอบเขตการศึกษา 
(2) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกดําเนินงานตามรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีได้รับ

คัดเลือกให้ดําเนินงานโครงการฯ 
(3) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกต้องดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบัน 

อุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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6. เกณฑ์การคดัเลือก 
การคัดเลือกโครงการเป็นการมุ่งแสวงหาข้อเสนอที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริง และมีความเป็นไป

ได้สูง โดยมีหลักการสําคัญ ดังน้ี 
- เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) 
- เป็นการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ และกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะซึ่งสามารถตอบโจทย์การพัฒนาของ
ประเทศ ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) 

- มีความพร้อมและความเป็นไปได้ที่จะเริ่มดําเนินการตามเวลาที่กําหนด 
6.1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

(1) จัดการศึกษาเป็นแบบหลักสูตรปกติและหรือเป็นแบบโมดูล (Modular System) ก็ได้ 
(2) สามารถบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยการสอดแทรกผสมผสานในรายวิชาหลักหรือรายวิชา

เฉพาะที่กลมกลืน และมีความความสัมพันธ์กับองค์ความรู้หลัก 
(3) สามารถบูรณาการศาสตร์และสาขาวิชาตามความถนัด และความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน 

รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
(4) มีการเช่ือมต่อระหว่างอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาสําหรับการเรียนต่อระดับปริญญา หรือการ

ฝึกอบรมทักษะ และความชํานาญระดับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 
(5) มีการเช่ือมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ ระหว่างคณะและสาขาวิชา และระหว่างสถาบัน 

อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบ Credit Transfer 
(6) ตรงตามสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และ

สนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) คือ 
  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
  หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
  อุตสาหกรรมดิจิทัล 
  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

(7) มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล 
(8) มีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 

6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(1) มีความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยใช้ Work Integrated 

Learning (WIL) อย่างเข้มข้น โดย 
  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ให้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติจริงอย่าง   

 น้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียน 
  คณาจารย์ร่วมเป็นครูพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการร่วมกับภาคเอกชน 
  ผู้เช่ียวชาญในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนร่วมเป็นอาจารย์ช่วยสอนในสถานศึกษา 



 
 

หน้า 7 / 8 

  คณาจารย์ทําวิจัยร่วมกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน 
  ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  คณาจารย์และผู้เช่ียวชาญในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนร่วมกันประเมินผลการเรียน   

 การสอน ตามท่ีแสดงไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Learning) หรือสมรรถนะ  
 (Competencies) ของผู้เรียนหรือบัณฑิต 

(2) เน้นกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
(3) ใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลและสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

6.3 หน่วยงานภาคีร่วมจัดการเรียนการสอน 
มีหน่วยงานภาคีภาคเอกชน (ภาคอุตสาหกรรม) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมจัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL ซึ่งตรงกับสาขาวิชา สมรรถนะ และทักษะตามหลักสูตร โดยมีจํานวนและ
ศักยภาพของหน่วยงานภาคเอกชนที่เพียงพอในการร่วมจัดการเรียนการสอน 

6.4 การเตรียมการและพัฒนาคณาจารย์ 
(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจํา อาจารย์ผู้สอนในจํานวนที่เพียงพอเหมาะสมกับ

หลักสูตร และจํานวนผู้เรียน (รวมทั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์สมทบจากสถาบันการศึกษา และจาก
ภายนอก รวมทั้งภาคเอกชน) 

(2) คณาจารย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถ เพียงพอเหมาะสมสําหรับหลักสูตรและจํานวนผู้เรียน โดย
ผ่านการเตรียมการ ฝึกอบรม และการประเมินทั้งองค์ความรู้ สมรรถนะและค่านิยม โดยให้ระบุ
กิจกรรมการเตรียม ฝึกอบรม และประเมินอย่างชัดเจน (Pre-Service) 

(3) มีกิจกรรมหรือกระบวนการในการพัฒนาเพ่ิมเติมสําหรับอาจารย์อย่างต่อเน่ืองทุกปี (In-Service) 
6.5 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและวิธีวัดผล 

(1) ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญและสมรรถนะ (Professional Competencies) ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึง STEM Skills และ Innovative Skills 

(2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) อันประกอบด้วย ทักษะสังคมและ
ชีวิต (Social and Life Balance) มีความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) มีความเป็น
ผู้ ป ระกอบการ  (Entrepreneurial Mindset) และมี ความรับผิดชอบ ต่อสั งคม  (Socially 
Engaged) 

(3) ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ Digital Skills 
6.6 ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร (Degree/Non-degree) 

(1) เป็นหลักสูตรปริญญาเดียว 
(2) เป็นหลักสูตรทวิปริญญา 
(3) ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา 

6.7 กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียน 
(1) ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวส. 
(2) นิสิต/นักศึกษา 
(3) ผู้ที่ทํางานแล้วและต้องการเพ่ิมพูนสมรรถนะ 
(4) ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอ่ืนที่แตกต่างจากเดิม 

6.8 การรับนักศึกษาและเปิดสอนตามหลักสูตร 
(1) มีกระบวนการรับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
(2) กระบวนการจัดทําหลักสูตรและสามารถเปิดหลักสูตรให้สําเร็จทันเวลาที่กําหนด 
(3) ยืนยันว่าสามารถเปิดสอนตามหลักสูตรได้ในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2561 
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7. แผนการดาํเนนิงานและระยะเวลาในการดาํเนนิงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม หมายเหต ุ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทําข้อเสนอโครงการฯ  
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
 
สัปดาห์ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 

- ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ  
 - ประชุมร่วมกับภาคเอกชน ประธานสภาอุตสาหกรรม 

สภาหอการค้าไทย (เวลา 16.00 น.) 
-ประชุมช้ีแจงข้อเสนอโครงการฯ ให้สถาบันอุดมศึกษารับ
ไปดําเนินการจัดทําโครงการฯ (เวลา 13.30 น.) 

-สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการฯ 
สัปดาห์ที่ 1-3 มีนาคม 2561 
วันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561 เป็นวันสุดท้าย 
สัปดาห์ที่ 4 มีนาคม 2561 

- สถาบันอุดมศึกษาจัดทําโครงการและ 
  นําเสนอโครงการฯ ไปยัง สกอ. 

 

- คณะกรรมการคัดเลือกหลกัสูตรที่ได้ตามข้อกําหนดฯ  
  และประกาศฯ 

 

สัปดาห์ที่ 1 เมษายน 2561 - นําเสนอโครงการเข้า ครม. เพ่ือสนับสนุนโครงการและ
งบประมาณ 

 

เดือนพฤษภาคม 2561 - TCAS การสอบคัดเลือกรับนักศึกษา รอบ 3  
เดือนสิงหาคม 2561 - จัดการเรียนการสอน  
เดือนสิงหาคม 2561 ถึง 
เดือนกรกฎาคม 2562 

- คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการระยะสั้น 

 

ต้ังแต่เริ่มต้นการจัดการเรียนการ
สอนจนจบการศึกษา 

- คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และผลการเรียนรู้ (LOs) รายปี จนสาํเร็จ
การศึกษา 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
8.1 ได้บัณฑิตพันธ์ุใหม่ปีละสองล้านคน และกําลังคนทุกช่วงอายุของประเทศจํานวนย่ีสิบล้านคน เป็นผู้ที่มี

ทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง อาทิ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม มีสมรรถนะในการ
ปรับตัวและแสวหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทํางานที่หลากหลายได้ เป็นการตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่ New S-Curve เป็น
การเร่งด่วนได้ 

8.2 สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฎิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต
พันธ์ุใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบ
วงจรและเข้มข้นรองรับการพัฒนาประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 
ของประเทศอย่างก้าวกระโดด  
 

.......................................................................... 
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บัณฑติพนัธ์ุใหม่ 
“การเปลีย่นแปลงระบบอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ตลาดแรงงานได้ทันต่อการใช้งาน” 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างบณัฑิตพนัธ์ุใหม่ และก าลงัคนท่ีมีสมรรถนะและศกัยภาพสูง ส าหรับการท างานใน
อุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engines) ของประเทศ 

2. เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ผลิตบณัฑิตและสร้างตน้แบบของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยเนน้การปรับเปล่ียนเน้ือหาสาระ 
โครงสร้างหลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั
ในสภาพจริงเป็นส าคญั พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะและศกัยภาพสูง รวมทั้งการ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบณัฑิตและก าลงัคน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เป็นผูท่ี้ท  างานอยูแ่ลว้หรือตอ้งการปรับเปล่ียนสมรรถนะท่ีมีอยูเ่ดิมไปสู่สมรรถนะท่ีตอบโจทยก์ าลงัคน

เร่งด่วน เพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ
ประเทศ 

2. เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
สถาบนัการศึกษาในปัจจุบนั เพื่อใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหมี้ความสามารถในการท างานไดห้ลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียน และตอบ
โจทยภ์าคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

 

ขอบเขตเน้ือหาหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ และ/หรือสาขาวชิา (Multidisciplinary) เพื่อสามารถสร้าง

สมรรถนะเร่งด่วนใหม่แก่บณัฑิต และ/หรือก าลงัคนภาคการผลิต ใหมี้ความสามารถและศกัยภาพตอบ
โจทย ์ ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ท่ีเป็นกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engines) ของประเทศ จ านวน 10 สาขา 



1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่ออุตสาหกรรม 
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
7. กลุ่มอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
8. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทลั 
9. กลุ่มดูแลผูสู้งอาย ุ
10. Soft Skills  

 

2. การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบติัในสภาพจริง (Experience Integrated Learning) ท่ีมี
ระบบภาคีความร่วมมือเป็นเครือข่ายภาคการศึกษา และสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
ความพร้อม เพื่อต่อยอดการพฒันาท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของสถานประกอบการ หรือ
ภาคอุตสาหกรรม 

3. การบูรณาการทกัษะชีวติของสังคมดิจิทลั (Life Skills of Digital Society) กบัทกัษะวชิาชีพ (Professional 
Skills) โดยการบูรณาการหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (General Education) สอดแทรกผสมผสาน ท่ีสอดรับ 
กลมกลืน และเป็นเน้ือเดียวอยา่งเป็นระบบกบัหมวดวชิาหลกัและเฉพาะของวชิาชีพ 

4. การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะหน่วยแยกเชิงผลลพัธ์การเรียนรู้ และหรือผลการเรียน (Modular 
Based Learning Outcomes and /or Learning Results) บูรณาการระหวา่งศาสตร์สาขาวชิา 
สถาบนัการศึกษา (อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) และ/หรือสถานประกอบการ และอุตสาหกรรม เพื่อ
ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตวั ตอบโจทยท์นัต่อความตอ้งการของภาคการผลิตท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และไม่แน่นอน โดยเฉพาะช่วงตน้และช่วงกลางของ New S-Curve 

5. หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการและการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้รายบุคคลได ้ (Personalized Learning) หรือสามารถจดัท าเป็นภาพรวมทั้งสถาบนั ในลกัษณะ 
Whole Campus Development 
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