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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 ้

4/5



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



Q & A

Thank you

Office of the Higher Education Commission
สํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
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