ข้อกำหนดกำรศึกษำ (Terms of Reference)
โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิต
ตำมนโยบำยกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-Degree) (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)
และหลักสูตรประจำปีกำรศึกษำ 2564
.......................................................................................
1. ชื่อโครงกำร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
2. หลักกำรและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดแนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษา (Conceptual Design)
โดยการผลั กดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ในรูปแบบที่ 1 คือ First S-Curve เป็นการลงทุ นในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว ในประเทศ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภ าพการใช้ปัจจัยผลิต แต่กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่เพียง
พอที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบที่ 2 คือ New
S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม
อนาคตเหล่านี้ให้เป็นกลไก ที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือมี
ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งประเทศไทยยั งมี ความขาดแคลนบุ คลากรที่ มี ความรู้ความสามารถสู งที่ จะไปตอบสนองภาคอุ ตสาหกรรม ไปสู่
Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มคุณภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะการทางานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Soft Skill ที่มีความจาเป็นมากขึ้นด้วย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะฝี มือควบคู่กับ การท างานร่วมกับผู้ อื่น เพื่ อให้ มีสมรรถนะที่ เป็ นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
รวมทั้งปรับ ปรุงกระบวนการเรีย นการสอน เร่งรัดการพัฒ นาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่
เพื่อการผลิตกาลังคนระดับอุดมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมหรืองานประเภทใหม่ๆ ที่
สามารถเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด โดยการเพิ่มศักยภาพกาลังคนให้ตอบโจทย์ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งใน
ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน
รวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มจานวนในสัดส่วนที่สูงขึ้นในประเทศได้เรียนรู้ทักษะที่จาเป็นต่อการทางานใน
ระบบให้ได้มีศักยภาพมากขึ้นด้วย โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งปรับเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทางาน และคนสูงอายุ ด้วย
รูป แบบหลั กสู ตรระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่งสถาบัน อุ ดมศึ กษาต้องบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในระบบ
(Classroom Learning) การฝึ กประสบการณ์ ทางานและการฝึ กอาชีพ (Internship and Career Training) และ
การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและตรงกับความต้องการของตลาดและ

2

อุตสาหกรรม นอกจากนั้นควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่
อาจารย์ มืออาชี พ อาจารย์ ต้องมี สมรรถนะในการจั ดการเรียนการสอน มีเทคนิ คการจัดการเรียนการสอน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มีประสบการณ์การวิจัย จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิด
สอน ทำให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ สร้ า งบั ณ ฑิ ต พั น ธุ์ ใ หม่ แ ละก าลั ง คนให้ มี ศั ก ยภาพสู ง ทั้ ง เชิ ง วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ทั น ต่ อ
ความต้องการของการทางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(New Growth Engines) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล
3.2 เพื่ อ สร้ างแพลตฟอร์ ม (Platform) การแปลงโฉมรู ป แบบการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และหรื อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถกาลังคนทีเ่ ป็นการทางานร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รัฐ ประชาสังคม หรือ
ชุมชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการร่วมกัน สร้างหลักสูตรต้นแบบ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
สาระ โครงสร้างหลักสูตร และร่วมจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการทางานใน
“สภาพจริง” เป็นสาคัญ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูงสาหรับพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
3.3 เพื่อสร้างระบบนิเวศอุดมศึกษาที่สามารถเพิ่มสมรรถนะ ทักษะ จากการเรียนรู้ให้กับกาลังคนในทุกช่วง
วัยและทุกภาคส่วน (ภาคอุตสาหกรรม รัฐ ประชาสังคม และชุมชน) ตอบสนองให้ทันและตรงความต้องการกาลังคน
รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่จาเป็นต้อง
ได้รับปริญญาบัตรก่อนเพื่อทางาน
4. ขอบเขตกำรดำเนินกำร
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนิ น โครงการสร้างบั ณ ฑิต พัน ธุ์ใหม่กาลั งคนที่มี ส มรรถนะเพื่อ ตอบโจทย์ภ าคการผลิ ต ตามนโยบายการปฏิ รูป
อุดมศึกษาไทยสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นการเร่งด่วน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถเริ่มดาเนินการจัด
การเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ขอบเขตการดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ภำคส่วนกำลังคน
ในการด าเนิ น งานโครงการบั ณ ฑิ ต พั น ธุ์ ใหม่ ฯ ปี ก ารศึ ก ษา 2564 เน้ น การพั ฒ นายกระดั บ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ “กำรเรียนรู้” ของกาลังคนในภาคส่วนดังต่อไปนี้
(1) อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) รัฐ ประชาสังคม และชุมชน
(4) ผู้สูงอายุ
4.2 ระดับกำรศึกษำ
ขอบเขตระดับการศึกษา ประกอบด้วย
(1) ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Degree)
(2) ประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยที่ระยะเวลาให้เป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการศึกษา
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4.3 เนื้อหำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
(1) การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และหรือสาขาวิชา (Multidisciplinary) เพื่อสามารถสร้าง
ทั ก ษะสู ง สมรรถนะเร่ งด่ ว นใหม่ แก่ บั ณ ฑิ ต และหรื อ ก าลั งคนภาคการผลิ ต ให้ มี ค วามสามารถและศั ก ยภาพ
ตอบโจทย์ภาครัฐ ประชาสังคม ชุมชน และ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในปัจจุบันดังต่อไปนี้
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง ( Experiencial Learning) โดย
มี ร ะบบภาคี ค วามร่ ว มมื อ เป็ น เครื อ ข่ า ยภาคการศึ ก ษาและสถานประกอบการและหรื อ สถานที่ ท างานจริ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรม รัฐ ประชาสังคม และชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อต่อยอดการพัฒ นาที่สนองตอบต่อความต้องการ
กาลังคนทางานได้ในสังคมวิถีใหม่ของภาคส่วนต่าง ๆ
(3) การบู รณาการทั กษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of Digital Society) กับทักษะวิช าชีพ
(Professional Skills) โดยการบู ร ณาการหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป (General Education) สอดแทรก ผสมผสาน
ที่สอดรับ กลมกลืนและเป็นเนื้อเดียวอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะของวิชาชีพ
(4) การจั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ “หน่ ว ยย่ อ ย (Modular)” การศึ ก ษาเชิ ง ผลลั พ ธ์
(Outcomes Based Education) ที่ บ ูร ณาการระหว่า งศาสตร์ส าขาวิช า สถาบั นการศึ กษา (อาชี วศึ กษา และ
อุดมศึกษา) และหรือสถานประกอบการ และอุตสาหกรรม เพื่ อความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัว
ตอบโจทย์ ทัน ต่อความต้องการของภาคการผลิ ตที่มีความเปลี่ ยนแปลงอย่างฉับพลั น ตลอดเวลาและไม่แน่น อน
โดยเฉพาะช่วงต้น และช่วงกลางของ New S-Curve
(5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้รายบุคคลได้ (Personalized Learning) หรือสามารถจัดทาเป็นภาพรวมทั้งสถาบัน ในลักษณะ Whole
Campus Development
4.4 คุณภำพอำจำรย์ด้ำนกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน
มีการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านกระบวนการการเรียนการสอน
สู่อาจารย์มืออาชีพ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยใช้ “แนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ”
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4.5 ตัวอย่ำงรูปแบบกำรดำเนินกำร
สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอโครงการที่มีรูปแบบการดาเนินการตามตัวอย่างนี้หรือรูปแบบอื่น ๆ ก็ได้
(1) รูปแบบที่ 1 รูป แบบการอุดมศึกษาเพื่ อเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบ
โจทย์กาลังคนเร่งด่วนที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยสามารถจัด
การศึกษาได้เป็น 2 ลักษณะคือ
รูปแบบที่ 1.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องนาเสนอวิธีการจัดการอุดมศึกษาสาหรับกาลังคนที่อยู่ใน
วัยทางาน เพื่อปรับเปลี่ยนและหรือ พัฒนาความรู้ทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทสี่ ามารถยกระดับสมรรถนะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต อบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรม และการพัฒ นาส่วนบุคคลตาม
อัธยาศัย รูปแบบการจัดการศึกษาจะเป็นลักษณะให้ใบรับรอง (Certificate) ความสามารถทีท่ าได้จริง และสามารถ
น าผลการเร ีย นและหร ือ ผลการเร ีย นรู้ ม าสะสมหน ่ว ยก ิต เพ ื่อ น ามาใช ้เ พ ื่อ ขอร ับ ปร ิญ ญาได้ ใ นภายหลั ง
เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรต่างๆ
รูปแบบที่ 1.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องนาเสนอวิธีการจัดการอุดมศึกษาสาหรับผู้เรียนในระบบ
การศ ึก ษาปกติ ที่ ม ีค วามร ่ว มม ือ ก ับ สถานประกอบการ เพ ื่อ ต ่อ ยอดการพ ัฒ นาที่ ต อบโจทย์ ก ารข ับ เคลื่ อ น
ภาคอุต สาหกรรมอนาคตพลวัต ร (New S-Curve) การจัด การศึก ษาสามารถเป ็น ได้ทั้ง แบบระยะยาวตลอด
หลักสูตร หรือต่อยอดจากการศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
(2) รูปแบบที่ 2 รูป แบบการอุดมศึกษาเพื่อบูร ณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล กับ ความรู้ห ลัก
ในศาสตร์ส าขาวิชาชีพ สาหรับ รูป แบบการอุดมศึกษาแบบที่ 2 นี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องนาเสนอวิธีการพัฒ นา
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และทักษะชีวิตของสัง คมดิจิทัล ในลักษณะบูรณาการสอดแทรกผสมผสาน
เป็นเนื้อเดียวกับรายวิชาหลักและหรือรายวิชาเฉพาะ ที่กลมกลืนและมีความสั มพันธ์เชื่อมโยงองค์ความรู้หลักสอด
รับ ต่อเนื่ องกัน อย่ างเป็ น ระบบ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกชั้นปีเพื่ อพั ฒ นาบ ั ณ ฑ ิ ต ให ้ เ ป ็ น ผู้ ที่มี ค วามรู้
ความสามารถ (Competences) ด้ า นทั ก ษะสั ง คมและชี วิ ต (Social and Life Balance) มีความสามารถ
ที่ เ ป ็น สากล (Globally Talented) ม ีค วามเป ็น ผู ้ป ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged)
(3) รูปแบบที่ 3 รู ป แบบการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งสมรรถนะ และหรื อ ความรู้ พื้ น ฐานใหม่ ที่ ต้ อ ง
บูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพเดิมที่มีอยู่ของศตวรรษที่ 20 ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่ New S-Curve สาหรับ
รูปแบบการอุดมศึกษาแบบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องนาเสนอวิธีการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างความสามารถและ
หรือสมรรถนะที่หลากหลาย จากการศึกษาองค์ความรู้บูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอด
ด้วยตนเอง เป็นกาลังคนที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศได้
(4) รูปแบบที่ 4 รู ป แบบการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองการเรี ย นรู้ ต ามความต้ อ งการของผู้ เรี ย น
เป็ น รายบุ คคล (Personalized Based Education) สาหรับรูปแบบนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องนาเสนอวิธีการจัด
การศึกษาทั้ งระบบทุกภาคส่ว นของสถาบั น ที่ส ามารถตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่ อพัฒ นาความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตอบสนองความต้องการรายบุคคล เป็นวิธีการที่สามารถทาได้จริงตามที่ออกแบบไว้และตรวจสอบได้
(5) รูปแบบอื่น ๆสถาบัน อุด มศึกษาต้องนาเสนอวิธีการจัด การศึกษาในรูปแบบที่สามารถทาได้จริง
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีจุดมุง่ เน้น คือ
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- เป็นผู้ที่ทางานอยู่แล้ว หรือต้องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรรถนะที่ตอบโจทย์
กาลังคนเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth Engines) ของประเทศ
- เป็นผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือที่กาลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และทักษะในศตวรรษ ที่ 21
เพื่อให้มีความสามารถในการทางานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ
5. วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำร
เป็ น การดำเนิ น การเพื่ อการยกระดั บคุ ณ ภาพการศึก ษาให้ ป ระเทศไทยสามารถผลั ก ดัน การเจริญ เติบ โต
ทางเศรษฐกิจ ในรูป แบบ New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุน ในอุต สาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ย นรูปแบบสิน ค้า
และเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุต สาหกรรมอนาคตที่จะเป็น กลไกสาคัญ ในการขับ เคลื่อน เศรษฐกิจ
(New Growth Engines) ของประเทศ และสนองต่อ การปฏิรูป การศึก ษาไทยและการพัฒ นาประเทศไทย
(Thailand 4.0)
(1) สถาบั น อุดมศึกษาเสนอโครงการฯ ตามรูปแบบใดรูป แบบหนึ่ งหรือหลายๆ รูปแบบตามที่ระบุไว้ใน
ขอบเขตการศึกษา
(2) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกดาเนินงานตามรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับคัดเลือกให้
ดาเนินงานโครงการฯ
(3) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กต้ อ งด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
6. เกณฑ์กำรคัดเลือก
การคัดเลือกโครงการเป็น การมุ่งแสวงหาข้อเสนอที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการได้จริง และมีความ
เป็นไปได้สูง โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
- เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0)
- เป็นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกาลังคนยกระดับสมรรถนะและทักษะซึ่งสามารถตอบโจทย์การ
พัฒนาของประเทศด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
- มีความพร้อมและความเป็นไปได้ที่จะเริ่มดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
- ตรงต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทย
(Thailand 4.0) โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมย่อย หรือกลุ่มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรม
1) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ เน้ น ด้ า นการออกแบบและจั ด ท าต้ น แบบ (Surface
Integration Design & Prototyping) เพื่อการขยายธุรกิจ รวมทั้งมุ่งสู่การพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยาสูง (Catalytic Manufacturing) และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ก้าวทันมาตรฐานโลก
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เน้นด้านการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
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(Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ ระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทสวมใส่ การออกแบบทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การออกแบบ วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข นาดเล็ ก
(Microelectronics) และการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded Systems) รวมถึง การผลิตสารหรือแผ่นไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
3) อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง
เช่น การใช้ระบบเครื่องรับ รู้ (Sensors) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับสู ง (Advance Danalytics) และ
ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บ
รักษาพืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วย
4) อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร เน้ น ด้ า นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
การวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) และสารสกัดจาก
วัตถุดิบ ทางธรรมชาติ อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) และอาหารเสริม (Food Supplement) รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนจากแหล่งทางเลือก
5) หุ่ น ยนต์ เพื่ อ อุ ต สาหกรรม เน้ น ด้ า นหุ่ น ยนต์ ที่ ใช้ ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
6) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เน้นด้านกิจการสาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง
(Air Cargo) ศูน ย์รวมกิจ การโลจิ สติกส์ ทัน สมัย การบริการซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and
Overhaul: Mro) การผลิ ตชิ้น ส่ ว นอากาศยาน และธุรกิ จมูล ค่าสู งที่ ต้องการความเร็วจากการขนส่ งทางอากาศ
(Time - sensitive Product) รวมทั้งการอบรมด้านการบิน
7) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เน้นด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพครบวงจร โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้า ไบโอพลาสติก และการเข้าสู่ Bioeconomy
8) อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล เน้ น ด้ าน Embedded Software, Enterprise Software, Digital
Content, E-Commerce, การวิเคราะห์ ข้อมูล ของและผู้ บริโภค (Consumer Insights Analytics and Data
Center), Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things - Enabled Smart City และ Creative
Media and Animation
9) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้น การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมสนับสนุน
ธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เข้มแข็ง
(อ้างอิงจาก สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
https://www.nxpo.or.th/th/wp-content/uploads/2020/08/S-Curve-2020-1.pdf)
2. กลุ่มพัฒนาศักยภาพกาลังคน
1) การพัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถกาลังคนในภาคส่วน ดังต่อไปนี้
1.1) การดูแลผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะที่จาเป็นต่อ การทางานและมีทางเลือกที่
จะทางานในระบบได้มากขึ้น ทั้งการเพิ่มทักษะ (Up-Skills) และการเสริมทักษะใหม่ (Re-Skills) ตลอดช่วงอายุ
รวมทั้งหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการดารงชีวิต
1.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสู่การพัฒนาและบูรณาการ
การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบ (Classroom Learning) การฝึ ก ประสบการณ์ ท างานและการฝึ ก อาชี พ
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(Internship and Career Training) และการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) ให้สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development)
1.3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
1.4) การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน
2) การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่นอกจากจะให้ความรู้เบื้องต้นในการ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ในทุกด้านแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิด Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่มีขอบเขต
กว้างกว่าทักษะเฉพาะสาขาวิชาในทุกสายงานและอาชีพ เนื่องจากผู้ทมี่ ี Soft Skills จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้
ง่าย มีความสามารถในการสื่ อสาร และคิดนอกกรอบ ซึ่ งจะทาให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาที่เป็น Hard Skills ด้วยตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัย เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยีที่มีความจาเป็นในอนาคต และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสายงาน
6.1 หลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ
(1) จัดการศึกษาเป็นแบบหลักสูตรปกติและหรือเป็นแบบโมดูล (Modular System) ก็ได้ โดยระบุและ
มุ่งเน้นคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะของบัณฑิต เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตาม ความต้องการของสถาน
ประกอบการหรืออุตสาหกรรม เป็นผู้รอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ มีทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาสังคม สร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึด มั่นในความถูกต้อง และรู้ คุณค่าความ
เป็นไทย ร่วมมือ เพื่อสร้างสรรค์งาน การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดี สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
(2) สามารถบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยการสอดแทรกผสมผสานในรายวิชาหลักหรือ รายวิชา
เฉพาะที่กลมกลืน และมีความความสัมพันธ์กับองค์ความรู้หลัก
(3) สามารถบูรณาการศาสตร์และสาขาวิชาตามความถนัด และความต้องการด้านอาชีพของ ผู้เรียน
รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
(4) มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่ างอาชี ว ศึ ก ษากั บ อุ ด มศึ ก ษาส าหรับ การเรีย นต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญา หรือ การ
ฝึกอบรมทักษะ และความชานาญระดับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
(5) มีการเช ื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ ระหว่างคณะและสาขาวิ ชา และระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทัง้ มีระบบ Credit Transfer
(6) ตรงตามสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และ
สนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) คือ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
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- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. กลุ่มพัฒนาศักยภาพกาลังคน ดังนี้
- การพัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถกาลังคนในภาคส่วน ทั้ง การดูแลผู้สูงอายุ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน
- การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
(7) มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล
(8) มีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
6.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(1) มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนหรือ ภาคอุ ต สาหกรรมแบบครบวงจรโดยการเรีย นรู้วิช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาและสามารถนาไปใช้งานในทางานจริงในสถานประกอบการใช้ Work Integrated Learning (WIL)
อย่างเข้มข้น โดย
- ร่ว มกัน ออกแบบพัฒ นาหลักสูต รและการจัด การเรีย นการสอน ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเกิด ทัก ษะ
และยกระดับสมรรถนะ มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ
- ให้ส ถานประกอบการเป็น ฐาน (Platform) ในการจัด การเรียนการสอน และการปฏิบัติจริง
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียน
- คณาจารย์ร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการร่วมกับภาคเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนร่วมเป็นอาจารย์ช่วยสอนในสถานศึกษา
- คณาจารย์ทาวิจัยร่วมกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
- ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้
- คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนร่วมกันประเมินผลการเรียนการ
สอนตามที่แสดงไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Learning) หรือสมรรถนะ (Competencies) ของผู้เรียน
หรือบัณฑิต
(2) เน้นกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งยกระดับสมรรถนะและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
(3) ใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน
(4) หลักสูตรสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนควบคู่ในไปกับการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรต้องสร้างการเชื่อมโยงทางวิชาการที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการทางานจริงใน
สถานประกอบการได้อย่ างเหมาะสม เพื่อให้ นักศึกษาสามารถทางานได้ทัน ทีเมื่ อส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสถาน
ประกอบการต้ อ งร่ ว มมื อกั บ สถาบั น อุด มศึ ก ษาจั ด รูป แบบการปฏิ บั ติ งานให้ ส อดคล้ องกั บ ผลการเรีย นรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะ ของหลักสูตรที่ได้วางแผนไว้ร่วมกันด้วย
(5) ส าหรั บ หลั ก สู ต ร Non-degree เป็ น การเรีย นรู้ผ่ านประสบการณ์ ต รงในการเรี ย นรู้ ในสถาน
ประกอบการและได้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้มาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและสร้างงาน ให้กับ
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ตนเองได้เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
6.3 หน่วยงำนภำคีร่วมจัดกำรเรียนกำรสอน
มีหน่วยงานภาคีภาคเอกชน (ภาคอุตสาหกรรม) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมจัดการ
เรีย นการสอนแบบ WIL ซึ่ งตรงกั บ สาขาวิช า ทั กษะและสมรรถนะตามที่ก าหนดในหลั ก สู ตร โดยมี จานวนและ
ศักยภาพของหน่วยงานภาคเอกชนที่เพียงพอในการร่วมจัดการเรียนการสอน
6.4 กำรเตรียมกำรและพัฒนำคณำจำรย์
(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาอาจารย์ผู้สอนในจานวนที่เพียงพอเหมาะสมกับ
หลักสูตร และจานวนผู้เรียน (รวมทั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์สมทบจากสถาบันการศึกษา และจากภายนอก รวมทั้ง
ภาคเอกชน)
(2) คณาจารย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสมสำหรับหลักสูตรและจานวนผู้เรียน โดย
ผ ่า นการเตร ีย มการ ฝ ึก อบรม และการประเม ิน ทั้ ง องค ์ค วามรู้ สมรรถนะแล ะค ่า น ิย ม โดยให ้ร ะบ ุก ิจ กรรม
การเตรียมฝึกอบรม และประเมินอย่างชัดเจน (Pre-Service)
(3) มีกิจกรรมหรือกระบวนการในการพัฒนาเพิ่มเติมสาหรับอาจารย์อย่างต่อเนื่องทุกปี (In-Service)
6.5 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและวิธีวัดผล
(1) ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ (Professional Competencies) ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึง STEM Skills และ Innovative Skills
(2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) อันประกอบด้วย ทักษะสังคมและ
ชีวิต (Social and Life Balance) มีความสามารถที่เป็ นสากล ( Globally Talented) มีความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged)
(3) ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ Digital Skills
(4) กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่สะท้อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลสั มฤทธิ์ตามที่
กาหนดเมื่อสาเร็จการศึกษา
6.6 ปริญญำบัตรหรือวุฒิบัตร (Degree/Non-degree)
(1) เป็นหลักสูตรปริญญาเดียว
(2) เป็นหลักสูตรทวิปริญญา
(3) ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา
6.7 กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้เรียน
(1) ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวส.
(2) นิสิต/นักศึกษา
(3) ผู้ที่ทางานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ
(4) ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม
6.8 กำรรับนักศึกษำและเปิดสอนตำมหลักสูตร
(1) มีกระบวนการรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(2) กระบวนการจัดทาหลักสูตรและสามารถเปิดหลักสูตรให้สาเร็จทันเวลาที่กาหนด
(3) ยืนยันว่าสามารถเปิดสอนตามหลักสูตรได้ในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2564
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7. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
7.1 หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-Degree) (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
9 เมษายน 2564
ประกาศเปิดรับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ
10 – 23 เมษายน 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal)
ภายใน 30 เมษายน 2564
ประกาศผลหลักสูตร
ภายใน 15 มิถุนายน 2564
จัดสรรงบประมาณ

หมายเหตุ

7.2 หลักสูตรประจำปีกำรศึกษำ 2564
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
หมายเหตุ
9 เมษายน 2564
ประกาศเปิดรับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ
10 – 23 เมษายน 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal)
27 เมษายน 2564
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดรับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และนาเสนอผลการดาเนินการที่ดี
(best practice)
29-30 เมษายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาหลักสูตร
24 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564 เปิดรับหลักสูตร (Full proposal)
ภายใน 21 มิถุนายน 2564
ประกาศผลหลักสูตร
ภายใน 31 กรกฎาคม 2564
จัดสรรงบประมาณ
8. กำรติดตำมและประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรไปยัง สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรุ่นในหลักสูตร Non-Degree และผล
การดาเนินงานประจาปีของ หลักสูตร Degree แล้วนาข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิต
บั ณ ฑิ ตพั น ธุ์ใหม่ เพื่ อสร้ างก าลั งคนที่ มี ส มรรถนะสู งส าหรับ อุต สาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย
Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยเพื่อสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนั้น
ข้อมูลต่างๆ จะนาไปประกอบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ฯ ณ สถานที่การปฏิบัติจริง
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ปีละสองล้านคน และกาลังคนทุกช่วงอายุของประเทศจานวนยี่สิบล้านคน เป็นผู้ที่มี
ทักษะ มีส มรรถนะและศักยภาพสู ง อาทิ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ส าม มี ส มรรถนะในการปรับตั ว
การพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานที่หลากหลายได้ เป็น
การตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่ New S-Curve เป็น
การเร่งด่วนได้
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9.2 สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและ เข้มข้น
รองรับการพัฒนาประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศอย่างก้าวกระโดด

