
ข้อก ำหนดกำรศึกษำ (Terms of Reference)  
โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก ำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิต  

ตำมนโยบำยกำรปฏิรูปอุดมศึกษำไทย หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-Degree) (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) 
และหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

1. ชื่อโครงกำร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ

ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)  

โดยการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ในรูปแบบที่ 1 คือ First S-Curve เป็นการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต แต่กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่เพียง 

พอที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในรูปแบบที่ 2 คือ New 

S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม

อนาคตเหล่านี้ให้เป็นกลไก ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมี

การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือมี

ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ 

Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดม้ีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมคุณภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะการท างานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Soft Skill ที่มีความจ าเป็นมากข้ึนด้วย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก

ทักษะฝีมือควบคู่กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่  
 เพ่ือการผลิตก าลังคนระดับอุดมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมหรืองานประเภทใหม่ๆ ที่

สามารถเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด โดยการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนให้ตอบโจทย์ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งใน

ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน 

รวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนในสัดส่วนที่สูงขึ้นในประเทศได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานใน

ระบบให้ได้มีศักยภาพมากขึ้นด้วย โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งปรับเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนท างาน และคนสูงอายุ ด้วย

รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในระบบ 

(Classroom Learning) การฝึกประสบการณ์ท างานและการฝึกอาชีพ (Internship and Career Training)  และ

การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดและ
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อุตสาหกรรม  นอกจากนั้นควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่

อาจารย์มืออาชีพ อาจารย์ต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ มีประสบการณ์การวิจัย จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิด

สอน ทำให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ ใหม่และก าลั งคนให้มีศักยภาพสูงทั้ งเชิ งวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันต่อ  

ความต้องการของการท างานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(New Growth Engines) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 
 3.2 เพ่ือสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) การแปลงโฉมรูปแบบการผลิตบัณฑิต และหรือยกระดับขีด

ความสามารถก าลังคนทีเ่ป็นการท างานร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รัฐ ประชาสังคม หรือ

ชุมชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการร่วมกันสร้างหลักสูตรต้นแบบ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

สาระ โครงสร้างหลักสูตร และร่วมจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการท างานใน 

“สภาพจริง” เป็นส าคัญ เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูงส าหรับพัฒนาประเทศสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 3.3 เพ่ือสร้างระบบนิเวศอุดมศึกษาที่สามารถเพ่ิมสมรรถนะ ทักษะ จากการเรียนรู้ให้กับก าลังคนในทุกช่วง

วัยและทุกภาคส่วน (ภาคอุตสาหกรรม รัฐ ประชาสังคม และชุมชน) ตอบสนองให้ทันและตรงความต้องการก าลังคน

รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่จ าเป็นต้อง

ไดร้ับปริญญาบัตรก่อนเพื่อท างาน 
 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป

อุดมศึกษาไทยสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นการเร่งด่วน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถเริ่มด าเนินการจัด 

การเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ขอบเขตการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

4.1 ภำคส่วนก ำลังคน 
 ในการด าเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีการศึกษา 2564 เน้นการพัฒนายกระดับเพ่ิมขีด

ความสามารถ “กำรเรียนรู้” ของก าลังคนในภาคส่วนดังต่อไปนี้ 
  (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) เพ่ือสามารถสร้าง 

ทักษะสูง สมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและหรือก าลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและศักยภาพ 

ตอบโจทย์ภาครัฐ ประชาสังคม ชุมชน และ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 

- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

- อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมดิจิทัล 

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 (2) การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง ( Experiencial Learning) โดย

มีระบบภาคีความร่วมมือเป็นเครือข่ายภาคการศึกษาและสถานประกอบการและหรือสถานที่ท างานจริงใน

ภาคอุตสาหกรรม รัฐ ประชาสังคม และชุมชนที่มีความพร้อมเพ่ือต่อยอดการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการ

ก าลังคนท างานได้ในสังคมวิถีใหม่ของภาคส่วนต่าง ๆ 

 (3) การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of Digital Society) กับทักษะวิชาชีพ 

(Professional Skills) โดยการบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สอดแทรก ผสมผสาน 

ที่สอดรับ กลมกลืนและเป็นเนื้อเดียวอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะของวิชาชีพ 

 (4) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ “หน่วยย่อย (Modular)” การศึกษาเชิงผลลัพธ์ 

(Outcomes Based Education) ที่บูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชา สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา) และหรือสถานประกอบการ และอุตสาหกรรม เพ่ือความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัว 

ตอบโจทย์ทันต่อความต้องการของภาคการผลิตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันตลอดเวลาและไม่แน่นอน 

โดยเฉพาะช่วงต้น และช่วงกลางของ New S-Curve 

 (5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้รายบุคคลได้ (Personalized Learning) หรือสามารถจัดท าเป็นภาพรวมทั้งสถาบัน ในลักษณะ Whole 

Campus Development 
4.4 คุณภำพอำจำรย์ด้ำนกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน 

 มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้านกระบวนการการเรียนการสอน  

สู่อาจารย์มืออาชีพ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว โดยใช้ “แนวทำงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ” 
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4.5 ตัวอย่ำงรูปแบบกำรด ำเนินกำร 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอโครงการที่มีรูปแบบการด าเนินการตามตัวอย่างนี้หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ได ้

 (1) รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบ

โจทย์ก าลังคนเร่งด่วนที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยสามารถจัด

การศึกษาได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

 รูปแบบท่ี 1.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องน าเสนอวิธีการจัดการอุดมศึกษาส าหรับก าลังคนที่อยู ่ใน

ว ัยท างาน เพ ื ่อปร ับเปลี่ยนและหร ือพ ัฒนาความรู ้ทัง้ภาคทฤษฎ ีและปฏ ิบ ัต ิทีส่ามารถยกระด ับสมรรถนะ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด ้านที่ตอบโจทย ์เฉพาะของสถานประกอบการหร ืออ ุตสาหกรรม และการพ ัฒนาส่วนบุคคลตาม

อ ัธยาศัย รูปแบบการจัดการศ ึกษาจะเป็นล ักษณะให ้ใบร ับรอง (Certificate) ความสามารถทีท่ าได ้จร ิง และสามารถ

น าผลการเร ียนและหร ือผลการเร ียนรู้มาสะสมหน ่วยก ิต เพ ื่อน ามาใช ้เพ ื่อขอร ับปร ิญญาได้ในภายหลัง 

เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรต่างๆ 

 ร ูปแบบที ่1.2 สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาต ้องน าเสนอว ิธ ีการจ ัดการอ ุดมศ ึกษาส าหร ับผู ้เร ียนในระบบ

การศ ึกษาปกติ ที่ม ีความร ่วมม ือก ับสถานประกอบการ เพ ื่อต ่อยอดการพ ัฒนาที่ตอบโจทย์การข ับ เคลื่อน

ภาคอ ุตสาหกรรมอนาคตพลว ัตร (New S-Curve) การจ ัดการศ ึกษาสามารถเป ็นได ้ทั้งแบบระยะยาวตลอด 

หลักสูตร หรือต่อยอดจากการศ ึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 

 (2) ร ูปแบบที่ 2 ร ูปแบบการอ ุดมศ ึกษาเพ ื่อบ ูรณาการท ักษะช ีว ิตของส ังคมด ิจ ิท ัลก ับความรู ้หล ัก  

ในศาสตร์สาขาวิชาชีพ ส าหรับรูปแบบการอุดมศึกษาแบบที่ 2 นี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องน าเสนอวิธีการพัฒนา 

การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล ในลักษณะบูรณาการสอดแทรกผสมผสาน

เป ็นเนื้อเด ียวก ับรายว ิชาหล ักและหร ือรายว ิชาเฉพาะ ที่กลมกล ืนและม ีความส ัมพ ันธ์เชื่อมโยงองค์ความรู้หลักสอด

รับต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกชั้นปีเพ่ือพัฒนาบ ัณฑ ิตให ้เป ็นผู ้ที่ม ีความรู ้

ความสามารถ  (Competences) ด ้านท ักษะส ังคมและช ีว ิต (Social and Life Balance) ม ีความสามารถ 

ที่เป ็นสากล (Globally Talented) ม ีความเป ็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) 

 (3) รูปแบบท่ี 3 รูปแบบการอุดมศึกษาเพ่ือสร้างสมรรถนะ และหรือความรู้ พ้ืนฐานใหม่ที่ต้อง 

บูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพเดิมที่มีอยู่ของศตวรรษที่ 20 ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่ New S-Curve ส าหรับ

รูปแบบการอุดมศึกษาแบบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องน าเสนอวิธีการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างความสามารถและ

หรือสมรรถนะที่หลากหลาย จากการศึกษาองค์ความรู้บูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอด

ด้วยตนเอง เป็นก าลังคนที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศได้ 

 (4) รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ เรียน 

เป็นรายบุคคล (Personalized Based Education) ส าหรับรูปแบบนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องน าเสนอวิธีการจัด

การศึกษาทั้งระบบทุกภาคส่วนของสถาบันที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ตอบสนองความต้องการรายบุคคล เป็นวิธีการที่สามารถท าได้จริงตามที่ออกแบบไว้และตรวจสอบได้ 

 (5) ร ูปแบบอ ื่น ๆ สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาต ้องน าเสนอว ิธ ีการจ ัดการศ ึกษาในร ูปแบบที่สามารถท าได้จริง

ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยม ีจุดมุง่เน ้น คือ 
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 - เป็นผู้ที่ท างานอยู่แล้ว หรือต้องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรรถนะที่ตอบโจทย์

ก าลังคนเร่งด่วน เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth Engines) ของประเทศ 

 - เป็นผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือที่ก าลังศึกษาอยู่

ในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และทักษะในศตวรรษ ที่ 21 

เพ่ือให้มีความสามารถในการท างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและ

สถานประกอบการ 
 

5. วิธีกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 
 เป็นการดำเนินการเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญ เติบโต 

ทางเศรษฐก ิจ ในร ูปแบบ New S-Curve ซ่ึงเป ็นร ูปแบบการลงท ุนในอ ุตสาหกรรมใหม่ เพ ื่อเปลี่ยนร ูปแบบส ินค ้า

และเทคโนโลยี โดยอ ุตสาหกรรมใหม ่หร ืออ ุตสาหกรรมอนาคตที่จะเป ็นกลไกส าค ัญในการข ับเ คลื่อน เศรษฐกิจ 

(New Growth Engines) ของประเทศ และสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย 

(Thailand 4.0) 

 (1) สถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการฯ ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายๆ รูปแบบตามที่ระบุไว้ใน

ขอบเขตการศึกษา 

 (2) สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกด าเนินงานตามรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับคัดเลือกให้

ด าเนินงานโครงการฯ 

 (3) สถาบัน อุดมศึกษาที่ ได้ รับคั ด เลื อกต้องด า เนิ นการส่ ง เสริมและพัฒ นาคุณ ภาพอาจารย์ ใน 

สถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

6. เกณฑ์กำรคัดเลือก 
 การคัดเลือกโครงการเป็นการมุ่งแสวงหาข้อเสนอที่มีความพร้อมสามารถด า เนินการได้จริง และมีความ

เป็นไปได้สูง โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

  - เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) 

  - เป็นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และก าลังคนยกระดับสมรรถนะและทักษะซึ่งสามารถตอบโจทย์การ

พัฒนาของประเทศด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) 

  - มีความพร้อมและความเป็นไปได้ท่ีจะเริ่มด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
  - ตรงต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทย 

(Thailand 4.0) โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมย่อย หรือกลุ่มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   1. กลุ่มอุตสาหกรรม 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  เน้นด้านการออกแบบและจัด ท าต้นแบบ (Surface 

Integration Design & Prototyping) เพ่ือการขยายธุรกิจ รวมทั้งมุ่งสู่การพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง (Catalytic Manufacturing) และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ก้าวทันมาตรฐานโลก 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เน้นด้านการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
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(Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 

(Microelectronics) และการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded Systems) รวมถึง การผลิตสารหรือแผ่นไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์ 
3) อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง 

เช่น การใช้ระบบเครื่องรับรู้ (Sensors) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Advance Danalytics) และ

ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บ 

รักษาพืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วย 
4) อ ุตสาหกรรมการแปรร ูปอาหาร เน ้นด ้านการเพ ิ่มมาตรฐานความปลอดภ ัยด ้านอาหาร

การวิจัยและผลิตโภชนาการเพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) และสารสกัดจาก

วัตถุดิบทางธรรมชาติ อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) และอาหารเสริม (Food Supplement) รวมทั้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนจากแหล่งทางเลือก 
5) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม เน้นด้านหุ่นยนต์ที่ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
6) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เน้นด้านกิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง 

(Air Cargo) ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and 

Overhaul: Mro) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ  

(Time - sensitive Product) รวมทั้งการอบรมด้านการบิน 
7) อ ุตสาหกรรมเชื้อเพล ิงช ีวภาพและเคม ีช ีวภาพ เน ้นด ้านเชื้อเพล ิงช ีวภาพของอ ุตสาหกรรมเคมี

ชีวภาพครบวงจร โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน้ า ไบโอพลาสติก และการเข้าสู่ Bioeconomy 
8) อุตสาหกรรมดิจิทัล เน้นด้าน Embedded Software, Enterprise Software, Digital 

Content, E-Commerce, การวิเคราะห์ข้อมูลของและผู้บริโภค (Consumer Insights Analytics and Data 

Center), Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things - Enabled Smart City และ Creative 

Media and Animation 
9) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมสนับสนุน

ธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เข้มแข็ง 
(อ้างอิงจาก ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

https://www.nxpo.or.th/th/wp-content/uploads/2020/08/S-Curve-2020-1.pdf) 
   2. กลุ่มพัฒนาศักยภาพก าลังคน 

1) การพัฒนายกระดับเพิ่มขีดความสามารถก าลังคนในภาคส่วน ดังต่อไปนี้ 

    1.1) การดูแลผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานและมีทางเลือกที่

จะท างานในระบบได้มากขึ้น ทั้งการเพ่ิมทักษะ (Up-Skills) และการเสริมทักษะใหม่ (Re-Skills) ตลอดช่วงอายุ 

รวมทั้งหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการด ารงชีวิต 

 1.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสู่การพัฒนาและบูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนในระบบ (Classroom Learning) การฝึกประสบการณ์ท างานและการฝึกอาชีพ 

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/publications/newengineofgrowth.pdf)
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(Internship and Career Training)  และการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) ให้สามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development) 
 1.3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 1.4) การเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน 
2) การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่นอกจากจะให้ความรู้เบื้องต้นในการ

พัฒนาความเป็นมนุษย์ในทุกด้านแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิด Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่มีขอบเขต

กว้างกว่าทักษะเฉพาะสาขาวิชาในทุกสายงานและอาชีพ เนื่องจากผู้ทีม่ี Soft Skills จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้

ง่าย มีความสามารถในการสื่อสาร และคิดนอกกรอบ ซึ่งจะท าให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาที่เป็น Hard Skills ด้วยตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัย เพ่ือ

เตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นในอนาคต 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 เพ่ือสร้างสรรค์งาน การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดี สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

  (2) สามารถบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยการสอดแทรกผสมผสานในรายวิชาหลักหรือ รายวิชา

เฉพาะที่กลมกลืน และมีความความสัมพันธ์กับองค์ความรู้หลัก 

  (3) สามารถบูรณาการศาสตร์และสาขาวิชาตามความถนัด และความต้องการด้านอาชีพของ ผู้เรียน

รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

  (4) มีการเชื่อมต่อระหว่างอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาส าหรับการเรียนต่อระดับปริญญา หรือการ 

ฝึกอบรมทักษะ และความช านาญระดับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 

  (5) มีการเช ื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศ ึกษา อาทิ ระหว่างคณะและสาขาวิชา และระหว ่างสถาบัน 

อ ุดมศ ึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทัง้มีระบบ Credit Transfer 

  (6) ตรงตามสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และ

สนองต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) คือ 
    1. กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

- อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
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- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมดิจิทัล 

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
    2. กลุ่มพัฒนาศักยภาพก าลังคน ดังนี้ 

 - การพัฒนายกระดับเพ่ิมขีดความสามารถก าลังคนในภาคส่วน ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และการเรียนรู้เพ่ือสร้าง

ทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน 
 - การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)  

  (7) มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับสากล 

  (8) มีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
 6.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  (1) มีความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยการเรียนรู้วิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษาและสามารถน าไปใช้งานในท างานจริงในสถานประกอบการใช้ Work Integrated Learning (WIL) 
อย่างเข้มข้น โดย 

 - ร ่วมก ันออกแบบพ ัฒนาหล ักส ูตรและการจ ัดการเร ียนการสอน ที่มุ ่งเน ้นให ้บ ัณฑ ิตเก ิดท ักษะ

และยกระดับสมรรถนะ มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 

 - ให ้สถานประกอบการเป ็นฐาน (Platform) ในการจ ัดการเร ียนการสอน และการปฏ ิบ ัต ิจร ิง 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียน 

 - คณาจารย์ร่วมเป็นครูพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการร่วมกับภาคเอกชน 

 - ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนร่วมเป็นอาจารย์ช่วยสอนในสถานศึกษา 

 - คณาจารย์ท าวิจัยร่วมก ับสถานประกอบการหร ือภาคเอกชน 

 - ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 - คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนร่วมกันประเมินผลการเรียนการ

สอนตามท่ีแสดงไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Learning) หรือสมรรถนะ (Competencies) ของผู้เรียน

หรือบัณฑิต 

  (2) เน้นกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งยกระดับสมรรถนะและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

  (3) ใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลและสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  (4) หลักสูตรสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนควบคู่ในไปกับการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรต้องสร้างการเชื่อมโยงทางวิชาการที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการท างานจริงใน

สถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสถาน

ประกอบการต้องร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจัดรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ทักษะ

สมรรถนะ ของหลักสูตรที่ได้วางแผนไว้ร่วมกันด้วย 

  (5) ส าหรับหลักสูตร Non-degree เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในสถาน 

ประกอบการและได้ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้มาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและสร้างงาน ให้กับ
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ตนเองได้เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 6.3 หน่วยงำนภำคีร่วมจัดกำรเรียนกำรสอน 
  มีหน่วยงานภาคีภาคเอกชน (ภาคอุตสาหกรรม) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมจัดการ

เรียนการสอนแบบ WIL ซึ่งตรงกับสาขาวิชา ทักษะและสมรรถนะตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยมีจ านวนและ

ศักยภาพของหน่วยงานภาคเอกชนที่เพียงพอในการร่วมจัดการเรียนการสอน 

 6.4 กำรเตรียมกำรและพัฒนำคณำจำรย ์
 (1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าอาจารย์ผู้สอนในจ านวนที่เพียงพอเหมาะสมกับ 

หลักสูตร และจ านวนผู้เรียน (รวมทั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์สมทบจากสถาบันการศึกษา และจากภายนอก รวมทั้ง

ภาคเอกชน) 

 (2) คณาจารย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสมสำหรับหลักสูตรและจ านวนผู้เรียน โดย 

ผ ่านการเตร ียมการ ฝ ึกอบรม และการประเม ินทั้งองค ์ความรู้ สมรรถนะแล ะค ่าน ิยม โดยให ้ระบ ุก ิจกรรม 

การเตรียมฝึกอบรม และประเมินอย่างชัดเจน (Pre-Service) 

 (3) มีกิจกรรมหรือกระบวนการในการพัฒนาเพิ่มเติมส าหรับอาจารย์อย่างต่อเนื่องทุกปี (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) มีความสามารถที่เป็นสากล ( Globally Talented) มีความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) 

 (3) ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาอ ังกฤษ และ Digital Skills 

 (4) ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่สะท้อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลสั มฤทธิ์ตามที่

ก าหนดเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 6.6 ปริญญำบัตรหรือวุฒิบัตร (Degree/Non-degree) 
 (1) เป็นหลักสูตรปริญญาเดียว 

 (2) เป็นหลักสูตรทวิปริญญา 

 (3) ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา 
 6.7 กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้เรียน 
 (1) ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวส.  
 (2) นิสิต/นักศึกษา 

 (3) ผู้ที่ท างานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ 

 (4) ผู้ส ูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแลว้ตอ้งการจะประกอบอาชีพอ ื่นที่แตกต่างจากเดิม 
 6.8 กำรรับนักศึกษำและเปิดสอนตำมหลักสูตร 
 (1) มีกระบวนการรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 (2) กระบวนการจัดท าหลักสูตรและสามารถเปิดหลักสูตรให้ส าเร็จทันเวลาที่ก าหนด 

 (3) ยืนยันว่าสามารถเปิดสอนตามหลักสูตรได้ในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2564 
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7. แผนกำรด ำเนินงำนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
7.1 หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-Degree) (เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) 

ระยะเวลาด าเนินงาน กิจกรรม หมายเหตุ 

9 เมษายน 2564  ประกาศเปิดรับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ  

10 – 23 เมษายน 2564 เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal)  

ภายใน 30 เมษายน 2564  ประกาศผลหลักสูตร  

  ภายใน 15 มิถุนายน 2564   จัดสรรงบประมาณ  
 

7.2 หลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ระยะเวลาด าเนินงาน กิจกรรม หมายเหตุ 

9 เมษายน 2564  ประกาศเปิดรับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ  

10 – 23 เมษายน 2564 เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal)  

27 เมษายน 2564  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเปิดรับหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ

ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และน าเสนอผลการด าเนินการที่ดี  
(best practice)  

 

29-30 เมษายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร  

24 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564  เปิดรับหลักสูตร (Full proposal)  

ภายใน 21 มิถุนายน 2564  ประกาศผลหลักสูตร  

  ภายใน 31 กรกฎาคม 2564    จัดสรรงบประมาณ  
 

8. กำรติดตำมและประเม ินผล 
 สถาบันอุดมศึกษาส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรุ่นในหลักสูตร Non-Degree และผล

การด าเนินงานประจ าปีของ หลักสูตร Degree แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิต

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 

Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยเพ่ือสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนั้น

ข้อมูลต่างๆ จะน าไปประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ฯ ณ สถานที่การปฏิบัติจริง 
 

9. ผลที่คำดว ่ำจะได้รับ 
 9.1 ได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ปีละสองล้านคน และก าลังคนทุกช่วงอายุของประเทศจ านวนยี่สิบล้านคน เป็นผู้ที่มี

ทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง อาทิ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม มีสมรรถนะในการปรับตัว  

การพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานที่หลากหลายได้ เป็น

การตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่ New S-Curve เป็น

การเร่งด่วนได้ 
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 9.2 สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์

ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและ เข้มข้น

รองรับการพัฒนาประเทศเพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศอย่างก้าวกระโดด 

 


