
แนวทางการเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑติพันธุ์ใหม่และก าลังคนสมรรถนะสงูเพื่อตอบโจทย์ภาค
การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ข้อเสนอโครงการ 

 สถาบันอุดมศึกษา “ออกแบบหลักสูตร” ตามแนวทางด าเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่
มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย และข้อเสนอการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 2.1 สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564  
 2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ ในปงีบประมาณ 2565  

3. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ  

 3.1 สป.อว. พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยเน้นความสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบโจทย์
ภาคการผลิต บริการ รัฐ สังคมและชุมชน ในช่วงขณะนี้และอนาคต การด าเนินการตามข้อก าหนดการศึกษาของ
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และข้อเสนอการผลิตก าลังคนระดับสูง ฯ ซึ่งในการสนับสนุนข้อเสนอโครงการในปี
นี้จะเน้นหลักสูตรประเภท Non Degree พัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ “ท ำงำนวิถีใหม่ได้” เพื่อพัฒนาระดับ
ทักษะ (Skills) และสมรรถภาพ (Competences) และหรือสมรรถนะ (Competencies) ระดับสูง ส าหรับการ
ท างานที่ท าอยู่ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และหรือที่แตกต่างจากเดิม (Up-Skilling) และหรือส าหรับการท างานใหม่ หรือ
บทบาทหน้าที่ใหม่ (Re-Skilling) ได้อย่างประสบความส าเร็จ 
 ในกรณีของหลักสูตรประเภท Degree ...สร้าง “บัณฑิต”... ที่เน้นการออกแบบหลักสูตรต้นแบบที่ “พลิก
โฉม” (Reforming) และหรือ “เปลี่ยนแปลงจำกฐำนรำก” (Transforming) “ระบบนิเวศอุดมศึกษำ” ที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อสร้างบัณฑิตคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนอง “วิถีกำรท ำงำน
ใหม่” ของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ และหรือสมรรถภาพระดับสูง 
ส าหรับอาชีพ (Professional) เพื่อท างานอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น 
 3.2 แนวทางการพิจารณาโครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 (ตามข้อ 2.1) 
   3.2.1.1 แนวทางการด าเนินการ 
    1) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกหลักสูตรที่เน้นความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน ไม่เกิน 3 หลักสูตร ส่งให้ สป.อว. ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเข้าร่วม
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โครงการในปีงบประมาณ 2564 โดยจัดส่งเป็นหนังสือแจ้งให้ สป.อว. ทราบผลการคัดเลือกและผ่านระบบออนไลน์
ที่ https://nxtgenhedb.com/ 
    2) สป.อว. จะก าหนดสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงที่อยู่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันท าหน้าที่ 
Coaching เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางและหลักการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
    3) สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการโครงการผลิตบัณฑิต
พันธ์ุใหม่ เสนอ สป.อว.เพ่ือพิจารณา ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://nxtgenhedb.com/ 
    4) เมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณาแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
(ไม่เกิน 40 คน/หลักสูตร) ให้ สป.อว. เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป 
   3.2.1.2 แผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 .  สป .อว .  มีหนั งสื อแจ้ งแนวทางการ เสนอหลักสู ตร 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

ภายในวันที่ 23 พ.ย. 64 สป.อว. 

2. สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกหลักสูตร จ านวนไม่เกิน  3 
หลักสูตร ให้ สป.อว.  

ภายในวันที่ 30 พ.ย. 64 สถาบันอุดมศึกษา 

3. สป.อว.ก าหนดพี่เลี้ยงที่อยู่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันท าหน้าที่ 
Coaching และมหาวิทยาลัยด าเนินการ Coaching ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา 

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 -สป.อว. 
-มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

4.สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์  ให้ 
สป.อว. 

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 สถาบันอุดมศึกษา 

5. สป.อว.พิจารณาหลักสูตร และประกาศหลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการ 

ภายในวันที่ 31 ม.ค.2565 สป.อว. 

6.  สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายชื่ อผู้ เข้ ารับการพัฒนา 
และสป.อว.จัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่าน
การพิจารณา 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์  
2565 

-สป.อว. 
-สถาบันอุดมศึกษา 

7.สถาบันอุดมศึกษาเริ่มด าเนินการพัฒนา ช่วงเดือน มี.ค.65-ก.ค.65 สถาบันอุดมศึกษา 
8.สป.อว. ผู้เชี่ยวชาญ และ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ร่วมติดตาม
การจัดหลักสูตร 

ช่วงเดือน มี.ค.65-ก.ค.65 -สป.อว. 
-ผู้เชี่ยวชาญ 
-มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
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 3.2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ ในปงีบประมาณ 2565 (ตามข้อ 2.2) 
   3.2.2.1 แนวทางการด าเนินการ 
    1) สถาบันอุดมศึกษาจัดท าข้อเสนอหลักสูตร ตามแนวทางตามข้อ 1. และส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ที่ https://nxtgenhedb.com/ 
    2) สป.อว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพิจารณาข้อเสนอหลักสูตร และจัดท าโครงการ
อบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เพื่อท าหน้าที ่Coaching  
    3) สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการโครงการผลิตบัณฑิต
พันธ์ุใหม่ฯ ให้ สป.อว. ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://nxtgenhedb.com/ 
    4) เมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณาแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
(ไม่เกิน 40 คน/หลักสูตร) ให้ สป.อว. เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป 
   3.2.2.2 แผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. สป.อว. มีหนังสือแจ้งแนวทางการเสนอหลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

ภายในวันที่ 23 พ.ย. 64 สป.อว. 

2. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าข้อเสนอและเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 สป.อว./ 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

3. สป.อว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพิจารณาข้อเสนอ
หลักสูตรและจัดท าหลักสูตรอบรมให้กับสถาบันอุดมศึกษา 

ภายใน 31 ธ.ค. 64 สป.อว./ 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

4. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจัดฝึกอบรมในการจัดท าหลักสูตร
ตามหลักการโครงการฯ ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 

ภายใน 31 ม.ค. 65 -มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
-สถาบันอุดมศึกษา 

5.สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรและส่งหลักสูตรการ
พัฒนาผู้เรียน/แรงงาน ตามหลักการโครงการ ให้ สป.อว.
พิจารณา ผ่านระบบออนไลน ์

ภายใน 15 ก.พ.65 -สถาบันอุดมศึกษา 

6. สป.อว. พิจารณาหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ และประกาศ
หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 

ภายใน 15 ม.ีค. 65 -สป.อว. 
-ผู้เชี่ยวชาญ  
-มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

7.สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายชื่อผู้ เข้ารับการพัฒนา 
และสป.อว.จัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่
ผ่านการพิจารณา 

ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65 -สถาบันอุดมศึกษา 
-สป.อว. 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
8. สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ตั้งแต่ 1 พ.ค.– 30 ก.ย. 65 สถาบันอุดมศึกษา 

9. สป.อว. ผู้เชี่ยวชาญ และ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ร่วม
ติดตามการจัดหลักสูตร 

ตั้งแต่ 1 พ.ค.- 30 ก.ย.65 -สป.อว. 
-ผู้เชี่ยวชาญ 
-มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

 
4. การติดตามและประเมินผล 
  สถาบันอุดมศึกษาส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรุ่นในหลักสูตร Non-Degree 
และผลการด าเนินงานประจ าปีของ หลักสูตร Degree แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนั้นข้อมูลต่างๆ จะน าไปประกอบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรโครงสร้างบัณฑิตพันธุใ์หม่ฯ ณ สถานที่การปฏิบัติจริง 
 
5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ได้บัณฑิตพันธ์ุใหม่ ที่มีทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง อาทิ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
มีสมรรถนะในการปรับตัว การพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ท างานที่หลากหลายได้ เป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทยสู่ New S-Curve เป็นการเร่งด่วนได้ 
 5.2 สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  
และเข้มข้นรองรับการพัฒนาประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศอย่าง
ก้าวกระโดด 
 

----------------------------------------------- 


