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การติดตามและประเมินผล

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จาก กองส่งเสริมและพัฒนากำาลังคน 
สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

ดำาเนินการโดย

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)



ปัจจุบัน วิถีใหม่

ภาพรวมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคน
ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

ความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศการอุดมศึกษาวิถีใหม่กับระบบนิเวศการอุดมศึกษาปัจจุบัน

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม ่

เป้าประสงค์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 

เพือ่ตอบโจทย์ภาคการผลติตามนโยบายการปฏริปูอดุมศึกษาไทย หรอื 

ที่เรียกย่อ ๆ  ว่า “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” มีเป้าประสงค์ที่ส�าคัญ 

คือการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ไม่เฉพาะวิธีจัดการเรียนการสอน  

(Teaching and Learning Approach) แต่เป็นการ “พลิกโฉม” 

ตัง้แต่ฐานราก หรอืร้ือทัง้ระบบเพือ่สร้าง “ระบบนเิวศการอดุมศกึษา 

วิถีใหม่” ทีมี่ศักยภาพสามารถสร้าง “บัณฑติ” และพฒันา “กำาลงัคน” 

ที่มี “สมรรถนะสูง” ระดับคุณวุฒิ “อุดมศึกษา” ในทุก “ช่วงวัย”  

เพ่ือท�างานและประกอบอาชพีที ่“ผนัผวนไม่ลงตัว” ตอบสนอง “ทนั”  

ความต้องการ “แต่ละช่วงขณะ” ของภาคการผลิต ภาคบริการ  

ภาครัฐ และภาคประชาสังคมและชุมชน ในศตวรรษที่ 21 ได้

อีกนัยหนึ่งคือสร้างระบบนิเวศการอุดมศึกษาที่สามารถ 

“ยกระดับขีดความสามารถ” ก�าลังคน “ทุกช่วงวัย” ให้มี  

“สมรรถนะสงูระดับอดุมศกึษา” เพือ่พฒันาประเทศไทยหลดุกบัดกั 

รายได้ปานกลาง ภายใต้สภาวะ “พลิกผัน” ของศตวรรษที่ 21

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาในยุคที่

วิชาการความรู้เข้าถึงยากและ

เทคโนโลยีมีความแน่นอนและ

อัตราการเปลี่ยนแปลงตำ่า

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาเพื่อสร้าง “บัณฑิต”

ในวิชาชีพที่เกิดขึ้นแล้ว โดยมีหนังสือรับรอง

ความสามารถในการท�างานในเชิง “วิทยฐานะ”

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาในยุคที่วิชาการ

ความรู้เข้าถึงง่าย มีอยู่ทั่วไป และเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง ฉับพลัน และไม่คาดคิด

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตและพัฒนา

ก�าลังคน ให้มี “สมรรถภาพ (Competence) หรือ

สมรรถนะ (Competency) หรือ ทักษะ (Skill)”

ในอาชีพที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือยังไม่เกิดขึ้น (Next Normal) โดยมี

หนังสือรับรองความสามารถในการท�างานในเชิง “สมรรถฐานะ”

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 ซ่ึงเห็นชอบในหลักการ 
โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561-2565
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ปัจจุบัน วิถีใหม่

ระบบนิเวศการอุดมศึกษา

เน้น “วิชาการความรู้” หรือ

“คุณภาพความรู้วิชาที่พึงมี”

เพื่อประกอบอาชีพ

ระบบการอุดมศึกษาเชิงโครงสร้างวิชาการ

ภายใต้ระบบนิเวศการสอนเพื่อรู ้

(Teaching Paradigm)

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาเน้นสร้างบัณฑิตและ

พัฒนาก�าลังคนตาม “ความสามารถการทำางานได้”

รองรับการท�างานที่เพิ่งเกิดหรือยังไม่เกิดขึ้น

ระบบนิเวศการอุดมศึกษา “แยก” การศึกษา

และการท�างานออกจากกันในช่วงชีวิต

(Three-Stage Life Cycle) 

วัยเรียน วัยทำางาน และวัยเกษียณ

การออกแบบหลักสูตรเชิงผลผลิต

(Product Approach)

ประกอบด้วยโครงสร้างรายวิชา

“เนื้อหาที่ต้องสอน”

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา

(Supply-Side) และผู้ใช้ก�าลังคน (Demand-Side)

ในภาคการผลิต รัฐ ประชาสังคมและชุมชน

แยกออกจากกัน แต่อาจจะมีการท�างานด้วยกัน

ในบางกระบวนการ อาทิ Co-Operative

andWork Integrated Education

(CWIE)

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาที่ “บูรณาการ”

การศึกษาและการท�างานเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว

เป็น “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Multi-Stage Life Cycle)

ที่มีช่วงศึกษา ช่วงท�างาน สลับไปมาตลอดชีวิต

เพื่อเลี้ยงชีพ

ระบบการอุดมศึกษาเชิงสมรรถนะ

ภายใต้ระบบนิเวศการเรียนเพื่อรู้

(Learning Paradigm)

การออกแบบหลักสูตรเชิงกระบวนการ

(Process Approach) บริหารคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลอย่างประสิทธิภาพ 

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ผลิต 

(Supply-Side) และผู้ใช้ก�าลังคน(Demand-Side)

ในภาคการผลิต บริการรัฐ และประชาสังคมและชุมชน

ท�างานเป็น “Strategic Partner” “ร่วมคิดร่วมสร้าง 

(Co-Creation)” ตั้งแต่ออกแบบหลักสูตร

จัดการศึกษาและจัดสภาวะแวดล้อม

การเรียนรู้ให้ทันความต้องการสังคม

ในแต่ละช่วงขณะ
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(Co-creation) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์/ทดลองปฏิบัติจริง 

ในสภาพจริง (Experiential Learning) การจัดการเรียนการสอน 

ในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Modular-based 

Learning) และการบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และหรือ 

สาขาวิชา (Multidiscipline)

การจัดการเรียนรู้ที่มี

กลไก Co-creation

จากภาคอุตสาหกรรม

และสถานศึกษา

มิติ

1

การจัดการเรียนรู้ที่มี

ลักษณะ Modularity

ทำาให้พัฒนาสมรรถนะ

ที่ต้องการได้เป็นส่วนๆ

มิติ

3

การจัดการเรียนรู้ที่มี

ลักษณะ Experiential 

Learning โดยมี

การทดลองปฏิบัติจริง

มิติ

2

หลักสูตร

มีการให้ความรู้

Multidisciplinary

ซึ่งฝึกทั้ง Hard Skills

 และ Soft Skills

มิติ

4

หลักการและแนวคิดของระบบนิเวศ 
 การอุดมศึกษาวิถีใหม่

เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ 

ที่มีความยืดหยุ่น (Resilience) และคล่องแคล่วว่องไว (Agility) 

สามารถปรับตัวตอบสนองความผันผวนไม่ลงตัวของงานและอาชีพ 

ที่เพิ่งเกิด หรือยังไม่เกิดได้อย่างประสบความส�าเร็จ โครงการผลิต 

บัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบโจทย  ์

ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษา จึงก�าหนดหลักการ 

และกรอบแนวคิดของรูปแบบหลักสูตรที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้

รูปแบบการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต 

ในหลักสูตรปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร (Degree/ 

Non-degree) ประกอบด้วยคุณลักษณะส�าคัญ 4 มิติ ได้แก ่

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา  
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สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ใน 4 ภูมิภาค  จ�านวน 51 แห่ง

  มหาวิทยาลัยรัฐและในกำากับของรัฐ 25 แห่ง

	•	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ภาคกลาง

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ภาคกลาง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ภาคกลาง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ภาคกลาง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ภาคกลาง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ภาคกลาง
	•	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ภาคกลาง

	•	 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	 ภาคกลาง

	•	 สถาบันพระบรมราชชนก	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ภาคกลาง

	•	 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 ภาคกลาง

	•	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช	 ภาคกลาง

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ภาคเหนือ
  มหาวิทยาลัยพะเยา	 ภาคเหนือ
	•	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ภาคเหนือ

	•	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ภาคใต้

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ภาคใต้
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	•	 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	•	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง

	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 ภาคเหนือ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

	•	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 ภาคกลาง

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ภาคกลาง
	•	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 ภาคกลาง

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ภาคเหนือ
	•	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ภาคใต้

	•	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง

	•	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 ภาคกลาง

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ภาคกลาง
	•	 มหาวิทยาลัยสยาม	 ภาคกลาง

	•	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ภาคกลาง

	•	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ภาคกลาง

	•	 วิทยาลัยเซาอีสท์บางกอก	 ภาคกลาง

	•	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 ภาคกลาง

กลุ่มตัวอย่าง 
สถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง

* หมายเหตุ
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ภาพ
รวมโครงการผลิตบัณ

ฑ
ิตพ

ันธุ์ใหม่และกำาลังคนที่มีสมรรถนะสูง
เพ

ื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย



โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงส�าหรับ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561-2565 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามและประเมินผล

1. การด�าเนินงานโครงการในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณ 

และคุณภาพในด้าน “การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก�าลังคนท่ีม ี

สมรรถนะและศักยภาพสูง” และ “การสร้างฐาน (Platform)  

การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต” 

2. การด�าเนินงานโครงการในด้านผลผลิต ผลลัพธ ์  

ความคุ้มค่า และผลกระทบท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา 

ประเทศและส่งผลต่อการปฏิรูปอุดมศึกษา 

3. การด�าเนินงานโครงการในด้านการบริหารจัดการเพื่อ 

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานโครงการ

ผลการติดตามและประเมินผล
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

จากการลงพื้นท่ีภาคสนาม สถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  

และการเก็บแบบสอบถามผู้ประกอบการและนักศึกษาที่เข้าร่วม 

โครงการ ผลการศกึษาพบว่า หลกัสูตรต้นแบบของสถาบนัอุดมศกึษา 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น สอดคล้องกับยุคที่มีการเปล่ียนแปลงและ 

ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้ 

ในภาคส่วนอ่ืน ที่เป็น Co-creation และเป็น Demand driven 

อย่างแท้จริง ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตร 

ประกาศนียบัตร (Non-degree) 
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การเติมเต็มกำาลังคนที่มีสมรรถนะสูงในหลักสูตรปริญญาบัตร

ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได  ้

ปานกลางและมุ ่งปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม ผ่านการก�าหนดนโยบายอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ 

เป็น New Growth Engine หรือ New S-Curve จากการพยากรณ ์

ความต้องการแรงงานกลุ่มอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ 12 อุตสาหกรรม 

หลักของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) มีการ 

คาดการณ์ว่าประเทศไทยมีความต้องการก�าลังคนระดับสูงในระดับ 

อุดมศึกษา จ�านวน 177,606 อัตรา (สอวช, 2563) จึงถือได้ว่า 

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในระยะที่ 1 ที่ผลิตก�าลังคนรุ่นใหม่ 

จากหลักสูตรปริญญาได้ เท่ากับ 11,205 คน มีส่วนเติมเต็มความ

ต้องการก�าลังคนได้จ�านวนหนึ่ง  

ที่มา :	คณะที่ปรึกษา

จ�านวนผู้เรียนหลักสูตรปริญญาบัตรในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เทียบกับความต้องการก�าลังคนระดับสูง

ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2557 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยเผชิญ 

กับปัญหาผลิตภาพแรงงานต�่า โดยต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาท ิ

มาเลเซีย 1 เท่าตัว สิงคโปร์ 5 เท่าตัว มีสาเหตุส�าคัญจากทักษะและ 

สมรรถนะแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

(Mismatching) เนื่องจากการเปิดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 

ไม่ได้ค�านึงถึงความต้องการของตลาดงาน ส่งผลให้แรงงานระดับ 

อุดมศึกษามีสัดส่วนการว่างงานสูงถึงร้อยละ 60 ของผู้ว่างงาน 

ทั้งหมด นอกจากน้ี การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 

IMD ปี 2559 ด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยยังอยู่ใน 

ล�าดับรั้งท้าย 47 จาก 61 ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาไทย 

ทุกระดับเป็นปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

2

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณ
ฑ
ิตพ

ันธุ์ใหม่
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การเติมเต็มกำาลังคนในหลักสูตรประกาศนียบัตร

จ�านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่จ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 

การแพร่ระบาดของโควิด 19 การพลิกโฉมของเทคโนโลยีและดิจิทัล 

การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้การศึกษาในรูปแบบเดิมที่เป็น 

การเรียนเพียงครั้งเดียว เพ่ือใช้งานตลอดชีวิตไม่เพียงพอที่จะตอบ

โจทย์วถิชีวีติใหม่อกีต่อไป รปูแบบวิถีชีวติแบบหลายช่วง (Multistage 

life) เรียกร้องให้ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ ต้องสามารถเอื้อให ้

คนได้พัฒนาทกัษะได้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ  

ผ่านการเรียนในระดับหลักสูตรปริญญา (Degree) หรือหลักสูตร 

ประกาศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น

มากขึ้น ในรูปแบบปริญญาจิ๋วในชื่อ Micro-credential, Nano- 

degree หรอื Badge และจ�าเป็นต้องพฒันาระบบธนาคารหน่วยกติ 

(Credit Bank) ที่สามารถเทียบโอนการเรียนรู ้ประสบการณ  ์

การท�างานของผู้เรียนและสามารถได้รับปริญญาหากต้องการ 

โครงการผลติบัณฑติพนัธุใ์หม่ ในระยะที ่1 ได้สนับสนนุสถาบัน 

อุดมศึกษาให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-degree) และมีก�าลังคนสมรรถนะสูงที่ผลิตได้ จ�านวน 

25,765 คน โดยจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา :	คณะที่ปรึกษา
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ภูมิทัศน์หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

แนวปฏิบัติที่ดี 8 หลักสูตรจาก 8 มหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความก้าวหน้าใน 

การด�าเนินงานในระดับท่ีแตกต่างกันตามความพร้อมตั้งต้น และ 

โครงสร้างการบรหิารจัดการในระดับมหาวทิยาลยั คณะ และหลกัสตูร 

โดยในบางมหาวทิยาลยัมโีครงสร้างหน่วยงานรองรบัแนวทางการผลติ 

ก�าลังคนสมรรถนะสูงในรูปแบบใหม่ บางมหาวิทยาลัยมีเครือข่าย 

พันธมิตรผู ้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เข้มแข็ง  

บางมหาวทิยาลยัมกีารขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ 

โมดูลมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น การจะปรับเปลี่ยน 

ระบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคนรูปแบบใหม่ให้กลายเป็นการจัด 

การศึกษากระแสหลักแทนรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน  

ยังคงมีความจ�าเป็นต้องขยายโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อไป 

อีกระยะหนึ่ง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านของระบบอุดมศึกษาใหม่ 

เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได้เข้ามาร่วมมากขึ้น

จากภูมิทัศน์การผลิตและพัฒนาก�าลังคนในปัจจุบัน พบว่า 

สถาบนัอุดมศกึษาส่วนใหญ่ทีเ่ข้าร่วมโครงการตัง้แต่เริม่แรก  (20 แห่ง) 

มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่ในช่วงท�าการสาธิตน�าร่อง (ช่องซ้ายบน) 

และมโีอกาสขยบัไปสูร่ะยะการขยายผล (ช่องขวาบน) ได้มากขึน้ และ 

หากมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเหมาะสม มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร 

อยู่ในช่วงขยายผล (ช่องขวาบน) ก็น่าจะขยับไปสู่การจัดการศึกษา 

กระแสหลัก (ช่องขวาล่าง) ได้เพื่อเปล่ียนผ่านระบบการผลิตและ 

พัฒนาก�าลังคนรูปแบบใหม่เป็นการจัดการศึกษากระแสหลักแทน 

รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

ดังน้ัน การขยายโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในระยะที่ 2  

ต่ออีกระยะน่าจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มีโอกาสเข้ามาร่วม 

มากขึ้นเพิ่มเติมจาก 51 แห่ง ในปัจจุบัน และช่วยให้การเชื่อมโยง 

ระหว่างภาคอตุสาหกรรมและภาคการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างเข้มแข็ง 

และเกื้อหนุนกันในการร่วมแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ของประเทศ เกิดการเปล่ียนผ่านจากระบบการผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคนอย่างเป็นรูปธรรม

2

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณ
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ันธุ์ใหม่
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ระยะที่   2
กรอบนโยบาย

• สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

 รูปแบบหลักสูตรปริญญา (Degree) และ (Non-degree)

  ที่ตอบสนองตรงตามความต้องการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

 และภาคส่วนอื่น ๆ

• สร้างแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทย

 แห่งอนาคต

• สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 51 แห่ง

• จ�านวนผู้เรียนหลักสูตรปริญญา 11,205 คน

• จ�านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 25,765 คน

• การเพิ่มสมรรถนะ Soft Skills

• วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อยังคงเดิม เนื่องจากการด�าเนินงาน

 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) 

 และผลกระทบ (Impact) ยังคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร

 ที่จะแสดงผล

• เพิ่มจ�านวนสถาบันอุดมศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น

• เพิ่มผู้เรียนหลักสูตรปริญญาในสาขาที่จ�าเป็นเร่งด่วนก่อน 

 หรือเป็นหลักสูตรใหม่ที่เป็น Co-creation อย่างแท้จริง

• เพิ่มผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อการพัฒนาก�าลัง

 แรงงานปัจจุบันและแรงงานอนาคต

•  วัตถุประสงค์  •

•  เป้าหมาย  •

ระยะที่   1

1. กรอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำาเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณา 

ทบทวนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินโครงการ

อย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะ ในการปิดช่องว่างทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ (ทักษะ สมรรถนะ) ก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการสร้าง 

แพลตฟอร์ม (Platform) ในการพัฒนาทักษะสมรรถนะของก�าลัง 

คนรุ่นใหม่และก�าลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจะน�าไปสู่การปรับ 

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาใหม่ที่จ�าเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายในหลาย 

ภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อท�าให ้

การผลิตและพัฒนาก�าลังคนตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการ 

ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและหรือผู้ใช้แรงงานในภาคส่วนอื่น เช่น  

ภาคชุมชน/สังคม รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ระยะที่   2
กรอบนโยบาย

• ขาดแผนอัตราก�าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมในรายสาขา

 การก�าหนดทักษะและสมรรถนะที่จ�าเป็น

• การสร้างฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

 ยังไม่เข้มแข็ง (มี MoU แต่น�ามาปฏิบัติได้น้อย)

• ยังต้องเพิ่มความเข้าใจการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

 Outcome-based Education ให้กับอาจารย์และบุคลากร 

 ทางการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

• สถาบันอุดมศึกษายังยึดกับการออกแบบในลักษณะของ

 รายวิชา (Subject-based)

• การสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยังมี

 อย่างจ�ากัด

• สถาบันอุดมศึกษายังจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะ

 กลุ่มวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่

• การวางนโยบายด้านก�าลังคน สาขา/ทักษะเป้าหมาย 

 สมรรถนะหลัก/จ�าเป็นที่ต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

 ที่ชัดเจน และครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต

• การส�ารวจ จัดท�าฐานข้อมูลความต้องการก�าลังคนระดับสูง

 ในแต่ละสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจุบัน (Skilled 

 Labour Market Information System) และสอดคล้อง

 กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• กรอบ Skill Mapping ระหว่างสมรรถนะหลักที่ต้องการ 

 ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามห่วงโซ่อุปทานกับหลักสูตรที่มีอยู่หรือ

 ต้องพัฒนาขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

• กรอบ/แนวทางการจัดท�าหลักสูตรแบบใหม่ที่ยืดหยุ่น

 และมองการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต (Lifetime

 Education)

• ระดับปฏิบัติการมีการระบุทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด

 แรงงาน

• มีการออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ 

 หน่วยการเรียนรู้ขนาดเล็ก (Micro-Credential, 

 Digital Badge)

• ระบบรับรองสมรรถนะและจัดเก็บผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

 (Digital Credential Record System)

• มีการทดลองสาธิตหลักสูตรในสภาพแวดล้อมจริง 

• มีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์

 ของโครงการ

• ระดับปฏิบัติการมีการก�าหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) 

 และแผนการขยายผลในวงกว้าง (Roll-out Plan) ตลอดจน

 มีการระบุตัวชี้วัดความส�าเร็จและแหล่งที่มาของรายได้

•  ระดับนโยบาย  •

•  ระดับปฏิบัติการ  •
(มหาวิทยาลัย / อุตสาหกรรม / นักศึกษา แรงงานและประชาชนทั่วไป)

ระยะที่   1

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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กรอบนโยบาย

• การจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตและพัฒนาก�าลังคน
 ภายในกระทรวง อว. ทั้งจากวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 (ววน.) และอุดมศึกษา ต้องท�าให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความ
 ซ�้าซ้อน

• ขาดงบลงทุน โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่ 
 เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่

• หน่วยงานบริหารโครงการ (ส�านักงานปลัดกระทรวง อว. :
  สป.อว.) ยังมีจุดอ่อน ทั้งการประสานงาน การติดตามงาน
 และอื่น ๆ

• การติดตามงานด�าเนินโครงการฯ มีจุดอ่อน โดยเฉพาะ
 การมีระบบการติดตามและการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

• งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนทั้งอุดมศึกษาและ ววน.
 มีการก�าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตและ
 พัฒนาก�าลังคนที่ชัดเจนขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

• คงอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการสนับสนุนเท่าเดิม

• มีการติดตามและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในหลักสูตรปริญญา
 และประกาศนียบัตร เพื่อก�าหนดต้นทุนมาตรฐาน และ
 เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา ในรูปของ
  Demand Side มากขึ้น และสอดคล้องตามการจัดกลุ่ม
 สถาบันอุดมศึกษา

• เพิ่มกลไกเชิงงบประมาณในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มา
 ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีความหลากหลาย
 มากขึ้น เช่น มาตรการทางภาษี สมทบค่าใช้จ่าย และให้เป็น
 เครดิตหรือคูปอง เพื่อการพัฒนาก�าลังแรงงาน

• จัดตั้งหน่วยงานประสานการขับเคลื่อนโครงการฯ (Delivery
  Unit : DU) ที่ สป.อว. เพื่อท�าหน้าที่บริหารโครงการอย่างเป็น 
 ระบบ เพื่อเป็นจุดส�าคัญในการประสานงานกับหน่วยงาน
 ระดับปฏิบัติการ คือ สถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ
 อุตสาหกรรม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ และการจัดการข้อมูล
 และระบบการด�าเนินงาน การติดตาม ประเมินผล การรายงาน 
 ผลการด�าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ

•  ระบบงบประมาณและกลไกเชิงการเงินและงบประมาณ  •

•  การบริหารโครงการและระบบติดตามประเมินผลโครงการ  •

ระยะที่   1 ระยะที่   2

ที่มา :	คณะที่ปรึกษา
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การด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการแบบ “Top-down Scheme”

2. ข้อเสนอแนวทางการดำาเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะต่อไป 

การกำาหนดความต้องการกำาลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
(National Skill Strategy)

การผลิตกำาลังคนที่มีสมรรถนะสูงที่เน้น Co-creation

การจัดหลักสูตรที่เน้น Outcome-based Education

การกำาหนดและมอบหมายการดำาเนินงานโดยมีมหาวิทยาลัยที่พี่เลี้ยง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง
 (Economic)

การกำาหนดเป้าหมายหรือความสำาเร็จ
ในระดับ Sector

การกำาหนดประเภทหลักสูตร
Degree หรือ Non-degree

สมรรถนะในมิติ Soft skills ต่าง ๆ
อาทิ หมวดการศึกษาทั่วไป (GE)

การเลือกสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม

ผลกระทบมิติการลดความเหลื่อมลำ้า
(Inequality) 

การกำาหนดและมอบหมายการดำาเนินงานและการตัดสินใจให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อเป็น Champion

ผลกระทบสังคม (Society) เช่น
เกษตรกร SMEs ประชาชนทั่วไป

การกำาหนด Sectoral Skill Strategy
ตามลำาดับความสำาคัญ 

2.1 ก�าหนดความต้องการก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
ท่ีตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
ภาคส่วนอืน่ ๆ บนฐานของทักษะ/สมรรถนะ (Competency- 
based Manpower Plan) โดยมีการพยากรณ์ความต้องการ 

ก�าลังคนสมรรถนะสูง (Workforce and Skill Forecast) และ 

ก�าหนดสมรรถนะท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ (National Skill  

Strategy)

2.2 การก�าหนดหลักสูตรและการก�าหนดสมรรถนะ
ต้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(Industrial Policy & Plan) ของอุตสาหกรรมรายสาขา  
(Industrial Sector) เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบัน ช่องว่าง 

สมรรถนะ จ�านวนก�าลังคน ตลอดจนการระบุต�าแหน่งงาน (Job)  

และเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่เป็นที่ต้องการในแต่ละราย 

อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม เพื่อตอบความ 

ต้องการอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนก�าลังคน ณ ปัจจุบัน (Current 

Gap) และความต้องการอุตสาหกรรมในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น  

(Future Gap) 

2.3 การวางหลกัเกณฑ์ ตลอดจนการออกแบบรปูแบบ 
การผลิตและพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูง การอุดหนุน 
งบประมาณ ควรมีความยืดหยุ่นตามเง่ือนไขในมิติต่างๆ 
เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง การลดความเหลื่อมล�้า และ 

ผลกระทบทางสังคมสูง เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร หรือ SMEs ได้รับโอกาสเข้าร่วม 

ออกแบบหลักสูตรการผลิตและก�าลังคนสมรรถนะสูงได้อย่างทั่วถึง

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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2.4 การสร้างความร่วมมือกับภาคเีครือข่ายจากภาค 
ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือภาคประชาสงัคมท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน 
มากข้ึน โดยมีกลไกหรือมาตรการส่งเสริมการท�าข้อตกลงความ 

ร่วมมือ (MoU) ทั้งในระดับนโยบาย (สป.อว.) กับภาคส่วนที่จะมา 

เป็นภาคีความร่วมมือ เช่น สถาบันอุดมศึกษา สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศ สภาหอการค้าไทย เป็นต้น 

2.5 การเลือกสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป ็นเจ ้าภาพ  
(Designated Organization) และมีกลุ ่มอุตสาหกรรม 
ท่ีเป็นหัวขบวนชัดเจน เพื่อเร่งการปรับระบบนิเวศอุดมศึกษา 

อย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง โดยให้สถาบันอุดมศึกษาและกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมเป็นผู้น�าในการปรับเปลี่ยนการเรียน 

การสอนที่เน ้น Outcome-based Education และพัฒนา 

หลักสูตรที่เป็น Competency-based Curriculum 

 2.5.1 การเลือกสถาบันอดุมศึกษาท่ีมีศักยภาพ 
และมีความพร้อม

  ▶ การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร 

โดยต่อยอดจากการศึกษาชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 (หลักสูตร 

ปริญญาตรี) จะช่วยเร่งผลสัมฤทธิ์ทั้งปริมาณและคุณภาพใน 

หลักสูตรปริญญาให้เร็วขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมใหม่  

โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science 

and Technology University) ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคล 9 แห่ง กลุม่สามพระจอม (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีการ 

ปฏิบัติจริงและมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมท่ีเข้มแข็งอยู่เดิม 

รวมทั้งมีการปรับการเรียนการสอนที่เป็นโมดูลอยู่แล้วระดับหนึ่ง 

  ▶ การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในกลุ่ม 

มหาวิทยาลัย Comprehensive University ท่ีมีศักยภาพและ 

มีจุดแข็งในหลากหลายสาขา ซ่ึงมหาวิทยาลัยเหล่าน้ีมีการปรับ 

การเรียนการสอนที่เป็นโมดูลอยู ่แล้วระดับหนึ่งและมีฐานความ 

ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และชุมชน/ 

สังคม มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็น 

มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และช่วยท�าหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัย 

พี่เล้ียงให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 

ได้มากขึ้น 

  ▶ การบูรณาการรายวิชาในหมวดการศึกษา

ทั่วไปเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน ถือเป็นการเพิ่ม 

สมรรถนะด้าน Soft Skills ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท�างาน 

สามารถคิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 

ซึง่ทกัษะ Soft Skills ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สาร การคดิอย่างเป็นระบบ 

ความคิดสร้างสรรค์ การท�างานเป็นทีม ถือเป็นทักษะพื้นฐานที ่

จ�าเป็นต้องพัฒนาและบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรที่เดิมมุ ่งเน้น 

ด้านวิชาการ หรือ ทักษะ Hard Skills เป็นหลัก ซ่ึงในระยะที่ 1  

มีมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีประสบการณ์ สามารถท�าหน้าท่ีเป็น

มหาวทิยาลัยพีเ่ล้ียงให้กบัสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ ๆ  ได้มโีอกาสเข้าร่วม 

โครงการได้มากขึ้น

 2.5.2  การเพ่ิมโอกาสให้สถาบันอุดมศกึษาเข้าร่วม 
ได้มากขึ้น

  ▶ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non- 

degree) โดยมุง่ลดความเหล่ือมลำา้ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 

ในกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาเชงิพ้ืนที ่(Area-based University) ทีม่ ี

ศักยภาพและความพร้อม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ ์

มาเป็นพี่เลี้ยง 

  ▶ การเพิ่มมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยคัดเลือก 

และส่งเสรมิให้มหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพทีเ่ข้าร่วมโครงการท�าหน้าท่ี 

เป็นพี่เล้ียงให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ ตลอดจนความส�าเร็จในการจัดท�าหลักสูตรที่เน้น 

OBE และ Competency/Skills-based Curriculum ด้วย 

แพลตฟอร์ม Co-creation ซ่ึงคาดว่าจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่าน 

ระบบนิเวศการอุดมศึกษาใหม่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

  ▶ การเพิม่จำานวนหลกัสูตรปรญิญาและหลักสตูร

ประกาศนยีบัตรในกลุม่สถาบันอดุมศึกษาท่ีมีเครอืข่ายความร่วมมือ 

กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนที่เข้มแข็งอยู ่แล้ว  

ตามล�าดับความส�าคัญและเร่งด่วนจะช่วยให้การท�า Co-creation 

ขยายผลเกิดได้เร็วขึ้น
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กฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ฉบับ 

ได้แก่ 

1. มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

2.  มาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2565 

3.  มาตรฐานการขอต�าแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา 

  พ.ศ. 2565 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 และ 

5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

ภายใต้กฎกระทรวงและเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่  

ซึ่งยึดหลักความทันสมัยและให้อิสระแก่สภาสถาบันอุดมศึกษา 

ในการพิจารณาออกแบบแนวทางการด�าเนนิงานตามความเหมาะสม 

กับบริบทและอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน สป.อว. ถือเป็น 

หน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

การอุดมศึกษาในระดับนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจใน 

แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ 

ให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนากลุ่มคณาจารย์ผู้สอนในการ 

ออกแบบหลกัสตูรได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทีมุ่่งเน้นการพฒันา 

ทักษะผู้เรียนบนฐานสมรรถนะ (Outcome-based Education)  

และมีลักษณะเป็นโมดูลที่ต่อยอดกันได้ เพื่อแทนที่การจัดการศึกษา 

รูปแบบเดิมที่หลักสูตรยังอยู ่บนฐานรายวิชา (Subject-based  

Curriculum) 

3. ข้อเสนอด้านการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2565-2566

ที่มา :	ปรับจาก	สป.	อว.	

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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  แผนผังทักษะ (Skill Mapping) ตามแนวทาง 
 การขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อก�าหนด National 

  Skill Strategy บทบาทหน้าที่ของ สป.อว. ในการ 

เป็นแกนหลักเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ในการจัดท�าแผนผังทักษะ (Skill Mapping) พร้อมท้ังสอบทาน 

ความถูกต้อง (Validation) และประกาศทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 

สาขาต่าง ๆ ตามแผนผังทักษะ โดยแผนผังทักษะน้ันควรก�าหนด 

บนฐาน OBE และอาจมีการก�าหนดมาตรฐานกลางของ Module  

หรือ Credit ในรายวิชาหรือหลักสูตรเป็นต้นแบบร่วมด้วย เพื่อสร้าง 

ความเข้าใจที่ตรงกันในวงกว้างได้ง่ายขึ้น

 การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะ 
 (Skill-based Curriculum Deployment) 
 บทบาทหน้าที่ของ สป.อว. ในการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถปรับเปลี่ยน 

หลักสูตรบนฐานทักษะและมีสมรรถนะในการประเมินผลแบบ 

Rubric Assessment ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินสมรรถนะใน 

รปูแบบใหม่ และส่งเสรมิให้เกดิการน�าร่องการใช้หลกัสตูรฐานทักษะ 

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจาก 

ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้ามาเป็นผู้สอนได้จึงควรมีแนวทางสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา Outcome-based 

Education แก่ผู ้สอนที่มาจากภาคอุตสาหกรรม หรือภาคอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพผลลัพธ์ 

การเรียนรู้จริงของหลักสูตรและสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ผลการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต (Skill 
  Transcript Creation) บทบาทหน้าท่ีของ 

 สป.อว. ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการ 

ก�าหนดมาตรฐานระบบการวัดและประเมินผล (Assessment) และ 

การแสดงผลการศกึษาบนหลกัสตูรฐานทกัษะ การระบทุกัษะในเนือ้หา 

ของใบแสดงผลการศึกษา (Certificate) ตลอดจนการส่งเสริมให้มี 

การน�าระบบคลังหน่วยกติ (Credit Bank) มาใช้ในแต่ละมหาวทิยาลยั 

และเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนเอื้อให้เกิดการเทียบ 

หลักสูตรการศึกษาที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพหน่วยงานของรัฐหรือ 

หน่วยงานเอกชน ภายใต้การขับเคล่ือน “คลังหน่วยกิตแห่งชาติ”  

(National Credit Bank System) เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 

 การประเมินผลทักษะและสมรรถนะบัณฑิตว่า 
 ตอบโจทย์ความต้องการแรงงาน (Skill Verifi- 
 cation) บทบาทหน้าที่ของ สป.อว. ร ่วมกับ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการร่วมก�าหนดแนวทางในการทดสอบทกัษะ 

ของบัณฑิตและก�าลังคนว่าตอบความต้องการผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช ้

ก�าลังคนจริงหรือไม่ เพื่อให้เกิดการสะท้อนผล Skill Gap ให้กับ 

สถาบันอุดมศึกษาน�าไปใช้ในการปรับแก้หลักสูตรได้อย่างเหมาะสม  

และเอื้อให้การออกแบบหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น 

พลวตัร ตอบความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง ตลอดจน 

ย้อนกลับไปเชื่อมโยงการก�าหนดแผนผังทักษะ (Skill Mapping)  

ของประเทศได้อย่างทันการณ์และครบวงจร

 การสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ 
 การอุดมศึกษา บทบาทหน้าที่ของ สป.อว. ใน 

 การสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผูส้อนปรบัปรงุรปูแบบ 

การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตรในรูปแบบใหม่ โดยให้มีการ 

นับภาระงานในด้านการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) และให้สามารถน�า 

ผลงานจากการเรยีนการสอนหลักสูตรไปใช้เป็นผลงานในการประเมนิ 

เพือ่ขอต�าแหน่งทางวชิาการได้ ทัง้นี ้การพฒันาเกณฑ์ในการประเมนิ 

ผลงานเข้าสู่ต�าแหน่งที่เป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ให้กับคณาจารย์และน�าไปสู่เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

1
มิติ

2
มิติ

4
มิติ

5
มิติ

3
มิติ

บทบาทหน้าที่ของ สป.อว. ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทย 
ปี พ.ศ. 2565-2566 จ�าเป็นต้องส่งเสริมระบบนิเวศอุดมศึกษาไทยใน 5 มิติ  ได้แก่
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ในการสร ้ างแพลตฟอร ์มและปรับกระบวนการจัด 

การเรียนการสอนที่เป็นอยู่แบบเดิมไปสู่การจัดการหลักสูตรที่เป็น 

Co-creation มากขึ้นนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรต้องด�าเนินการ 

ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ● สถาบนัอดุมศกึษาต้องพฒันาและยกระดบัสมรรถนะ 

ของอาจารย์ทางด้านการจัดการศกึษาแบบมุ่งเน้นผลลพัธ์ โดยเฉพาะ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ�าหลักสูตร ต้องสามารถ 

ก�าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรท้ังระดับปริญญา (Degree) 

และระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และต้องมีสมรรถนะด้านการ 

ออกแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรและรายวิชา (Pedagogy) 

ตลอดจนสามารถสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ที่สอดคล้องกับสภาพจริงได้ (Authentic Assessment)

 ● สถาบันอุดมศึกษาต้องวางเส ้นทางการเรียนรู ้ 

(Learning Pathway) ที่เชื่อมโยง สอดรับกันระหว่างหลักสูตร 

ระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

(Non-degree) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและออกแบบการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง (Personalized Learning) และสามารถสะสม 

หน่วยกิตจากระดับประกาศนียบัตรเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับปริญญา 

ได้ในอนาคต

 ● สถาบนัอุดมศึกษาต้องพัฒนาหน่วยเรยีนรูใ้นรปูแบบ 

Micr-credentials ให้หลากหลายครอบคลุมสมรรถนะหลัก/จ�าเป็น  

ทีเ่ป็นทีต้่องการของภาคประกอบการทัง้ Professional Knowledge,  

Skills และ Generic Skills เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถ 

เลือกหน่วยเรียนรู้ที่ตนเองสนใจและต้องการพัฒนาได้ (Learn) หรือ 

เพื่อให้ผู้เรียนแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของตนเอง (Earn) 

เพื่อขอรับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร (Badge) แสดงความสามารถ  

โดยไม่จ�าเป็นต้องเรียนทั้งหลักสูตร

 ● สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบระบบการจัด 

การศึกษาใหม่ที่ไม่ยึดติดกับภาคการศึกษา และปีการศึกษา เพื่อ 

เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู ้เพื่อเพิ่มสมรรถนะที ่

ต้องการได้ตลอดเวลา โดยวางกรอบแนวคิดจัดการศึกษาตลอด 

ช่วงชีวิต (Lifetime Education)

 ● สถาบันอดุมศึกษาต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านการศึกษาเพ่ือรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความ 

ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะของผู ้เรียน 

แทนระบบการตัดเกรดแบบเดิม การพัฒนาระบบเก็บสะสมผล 

การเรียนรู ้ (Credit Bank) ของผู ้เรียนเพื่อสามารถน�ามาใช้ใน 

การขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรภายหลังได้ การพัฒนา 

เครื่องมือ/กลไก/หลักฐานที่ใช้แสดงเพื่อพิสูจน์สมรรถนะหลัก 

ของผู้เรียน (Learning Evidence) เพื่อเทียบโอนเป็นหน่วยกิต 

ในระบบการศึกษาได้ 

4. ข้อเสนอนโยบายแนวทางจัดการศึกษาและการบริหารจัดการระดับปฏิบัติการ

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

17



 ● สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 

ใหม่ เช่น การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Modularity ท่ีให้ผู้เรียน 

สามารถออกแบบการเรียนรู ้ของตนเองตามความสนใจ (Per- 

sonalized Learning) และสามารถน�ามาต่อยอดประกอบกัน 

เป็นเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ของตนเอง แทน 

การจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบเดิม 

 ● สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับวิธีการจัดการเรียน 

การสอนเป็นรูปแบบผสมผสานลักษณะ Hybrid Learning ที่ 

ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ในส่วนของเนื้อหา สาระ ความรู ้ได้จาก 

ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

ได้ตลอดเวลา และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพิ่มเติมหรือขอ 

ค�าแนะน�าจากผู้สอนได้ตามเวลาท่ีก�าหนด ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบ 

ทัง้ในสถานทีตั่ง้หรอืบนระบบออนไลน์ (Online and Onsite) ดงันัน้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีหน่วยผลิตเพื่อจัดท�าสื่อการเรียนรู้ 

ออนไลน์ทีส่ามารถให้ความช่วยเหลอืแก่อาจารย์ให้สามารถออกแบบ 

และจัดท�าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง หรืออาจใช้รูปแบบ 

การร่วมมือกับภาคเอกชน (Co-partner) เพื่อร่วมด�าเนินการใน 

ส่วนนี้

 ● สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างกลไกความร่วมมือกับ 

ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจน 

ศิษย์เก่าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความผูกพันและท�างาน 

ร่วมกันในการผลิตก�าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

สถานประกอบการและภาคเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

 ● สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของตนเองในการจัดการศึกษาในแต่ละ 

สาขา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถร่วมมือกันจัดท�า 

หลักสูตรโดยใช้ความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเองมาร่วม 

ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้เรียน และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ให้เกิดขึ้นแก่อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร

4.2 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

 ● บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับมุมมองและ 

วิธีคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ โดยไม่ยึดติดกรอบ 

การท�างานแบบเดิม ต้องสร้างค่านิยมท่ีค�านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เป็นส�าคัญ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต้องยกระดับ 

สมรรถนะการท�างานให้สอดรับกับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  

ก้าวทันการเปล่ียนแปลง และเป็นฝ่ายช่วยเหลืออาจารย์ให้สามารถ 

จัดการศึกษาให้ลุล่วงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 ● ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีบทบาท 

ส�าคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในการจัดการศึกษา 

รูปแบบใหม่ ดังนั้น การสื่อสารสร้างความชัดเจนเชิงนโยบายแก ่

ประชาคม การมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือผู้ดูแลรับผิดชอบที่เป็น 

รูปธรรมชัดเจน ตลอดจนการสร้างกลไกที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน 

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ จะเป็นตัวเร ่งให้เกิดการปฏิรูป 

การอุดมศึกษาไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการผลิต 

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

 ● สถาบันอุดมศึกษาจะต้องสร้างระบบหรือกลไก 

ที่ส ่งเสริมจูงใจให้อาจารย์มีสมรรถนะด้านการออกแบบและ 

การจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น นอกเหนือจากการจัดอบรม 

ซึ่งมักจะไม่ได้รับความสนใจจากอาจารย์เท่าที่ควร เช่น การมี 

กรอบสมรรถนะด้านการเรียนการสอน (Professional Standard 

Framework) เป็นต้น
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โครงการ หน่วยงานดำาเนินการเป้าหมาย

ก�าลังคนสมรรถนะสูงในระบบอุดมศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม ่ การปรับหลักสูตรอุดมศึกษาเพื่อปรับการเรียนการสอนให้ตอบ สป.อว.

ปี พ.ศ. 2561-2565 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระดับ Degree และ Non-degre งบประมาณรัฐ

   ประจ�าปี

กลไก Educational Sandbox การสร้างนวัตกรรมการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนในสถาบัน สอวช.

ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา  อุดมศึกษา โดยที่สามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดเกณฑ์มาตรฐานที่มีในระบบ

ปี พ.ศ. 2562 มาตรา 69 การศึกษาปัจจุบัน โดยสามารถออกแบบได้เอง เพื่อให้เกิดโครงการ

 ตัวอย่างและข้อมูลที่น�าไปสู่การทบทวนกฎกระทรวงที่จะออกใหม่

ก�าลังคนด้านวิจัยและนวัตกรรม

โครงการเครือข่าย กลไกแพลตฟอร์มให้ทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทร่วมระหว่าง สป.อว.

การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 5 แห่ง และเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ด้าน งบประมาณจากเอกชน

(HI-FI Consortium)  ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และรัฐร่วมกันอุดหนุน

ปี พ.ศ 2564-2568 เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่เกิน 50% ของ

   โครงการ

โครงการสร้างขีดความสามารถ กลไกการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาโท สวทช. 

ในการทำานวัตกรรมของภาค และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม งบประมาณจาก

อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความ   บพค./สกสว.

สามารถการแข่งขันของประเทศ

โดยการพัฒนากำาลังคนระดับสูง

(TIME) ปี พ.ศ. 2562 จนถึง

ปัจจุบัน

พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น การผลิตก�าลังคน 

ของไทยในภาพรวมจะมาจากงบประมาณทั้งสองกองทุนซึ่งมีความ 

แตกต่างกันด้วยจุดประสงค์และเป้าหมายสมรรถนะก�าลังคนท่ีมุ่ง 

เน้นแตกต่างกัน โดยแบ่งก�าลังคนได้เป็น 3 ประเภท คือ ก�าลังคน 

สมรรถนะสูงในระบบอุดมศึกษา ก�าลังคนด้านวิจัยและนวัตกรรม  

และก�าลังคนในระบบแรงงาน Upskill/Reskill

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มีระบบงบประมาณซึ่งแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ “กองทุน 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับ 

ของส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สกสว.) และ “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” 

ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับของ สป.อว. โดยในแต่ละกองทุนฯ จะมีคณะ 

กรรมการพิจารณางบประมาณด้านอุดมศึกษาและคณะกรรมการ 

5. ข้อเสนอด้านระบบงบประมาณและกลไกเชิงการเงินและงบประมาณ

โครงการ/กลไกการผลิตและพัฒนาก�าลังคน

3
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โครงการ หน่วยงานดำาเนินการเป้าหมาย

ก�าลังคนในระบบแรงงาน Upskills/Reskills

โครงการพัฒนาทักษะกำาลังคน 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้และความ สป.อว. 

ของประเทศ (Reskills/Upskills/  เชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบัน จัดท�าหลักสูตรประกาศนียบัตร ใช้งบประมาณเงินกู้

Newskills; เพื่อการมีงานทำา  (Non-degree) และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะก�าลังคนของประเทศ

และเตรียมความพร้อมรองรับ  (Reskills/Upskills/Newskills) เพื่อการมีงานท�าและเตรียม

การทำางานในอนาคตหลังวิกฤต  ความพร้อมรองรับการท�างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของ

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 2. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด

  เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ส�าคัญหลายด้าน อาทิเช่น สป.อว. 

สังคมรายตำาบลแบบบูรณาการ  เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาความรู้ด้านสินค้า สมาร์ทฟาร์ม ใช้งบประมาณเงินกู้

1 ตำาบล 1 มหาวิทยาลัย  เกษตรอินทรีย์ การจัดการท่องเที่ยวแบบ New Normal การแปรรูป

(มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การท�าตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวชุมชน

สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T)  และการส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า

ปี พ.ศ. 2563-2564 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ สป.อว. 

และสังคมฐานรากหลังโควิด  ภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ ใช้งบประมาณเงินกู้

ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for   เทคโนโลยีและนวัตกรรม

BCG) ปี พ.ศ. 2565 2. เพือ่เพิม่การจ้างงานบัณฑติทีพ่ึง่จบการศกึษาและประชาชนในพืน้ที่ 

 3. พัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการท�างานในปัจจุบัน

  และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG 

 4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD)

   ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

ที่มา :	คณะที่ปรึกษา
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โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ 

รัฐมนตรีนั้น มีวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเท่ากับ 13,086.3799 

ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 และผูกพันงบประมาณ 

ถึงปีงบประมาณ 2569 ซึ่งเป็นปีที่นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2565 

ส�าเร็จการศึกษา ขณะนี้โครงการได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นเท่ากับ  

3,169.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.22 ของวงเงินงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงบด�าเนินการท่ีเกิดขึ้นที่สถาบัน 

อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 51 แห่ง เพื่อการผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคน และค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารโครงการอีกเล็กน้อย 

วงเงินจัดสรร

วงเงินงบประมาณ

งบประมาณค่าใช้จ่าย
24.22% ของวงเงินงบประมาณ

● หลักสูตรปริญญา (Degree) มีนักศึกษา 11,205 คน 

มีค่าใช้จ่ายด�าเนินการรวม 1,915,859,751 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่าย 

ต่อหัวเท่ากับ 170,980 บาท โดยอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวของหลักสูตร 

ปริญญาตั้งไว้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสาขาของกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม 

โดยส่วนใหญ่มีอัตราค่าใช้จ่าย 120,000 บาท ในหลักสูตรปริญญา 

ที่เป็นหลักสูตรใหม่ อัตราค่าใช้จ่ายต�่าสุดเท่ากับ 80,000 บาท 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอัตราค่าใช้จ่าย 

สูงสุด 200,000 บาทต่อคนในกลุ่มการบิน ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะ 

● หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) มีผู้เรียน 

25,765 คน มีค่าใช้จ่ายด�าเนินการรวม 1,253,734,667 บาท  

คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 40,660 บาท โดยอัตราค่าใช้จ่าย 

ต่อหัวในหลักสูตรประกาศนียบัตรในช่วง 5 ปี มีการปรับลงจาก 

60,000 บาท เป็น 45,000 บาท และ 30,000 บาท ตามล�าดับ 

ดังนั้นหากมีการขยายโครงการในระยะที่ 2 อีก 5 ปี (ปี พ.ศ. 

2566-2570) อาจจะใช้อัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวในอัตราเดิมท่ีใช้อยู่ได ้

ในช่วงเวลาต่ออีก 5 ปี เพื่อให้โครงการน้ีเป็นกลไกในการปรับ 

รปูแบบการผลติและพฒันาก�าลังคนทีม่สีมรรถนะสูงและปรบัเปลีย่น 

ระบบนิเวศอุดมศึกษาตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ พร้อมกับ 

เตรียมปรับระบบการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาไปสู่ Demand 

Side ได้มากขึ้น ทั้งนี้ ควรด�าเนินการดังนี้

5.1 ในช ่วงเวลาต ่อเ น่ืองควรใช ้ เกณฑ์การจัด 
งบประมาณในอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวตามท่ีใช้ในระยะท่ี 1 
พลางก่อน และควรมีการติดตามเก็บข้อมูลการใช้จ่าย 
งบประมาณในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนตั้งแต่ต้น และ 

ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อก�าหนดค่าใช้จ่ายต่อหัว (Unit cost) ที่ 

เหมาะสมเพื่อจัดท�าเป็นต้นทุนมาตรฐานต่อหัวผู้เรียนทั้งในหลักสูตร 

ปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร ควรมีการศึกษาเพื่อก�าหนด 

ต้นทุนในแต่ละประเภทหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

การเงนิและงบประมาณของสถาบนัอดุมศกึษาและส�านักงบประมาณ 

ในการพิจารณา Cost Subsidy ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ให้กับสถาบันอุดมศึกษา เมื่อมีการปรับการจัดสรรงบประมาณเป็น 

Demand Side มากขึ้น

5.2 การสร้างแพลตฟอร์มในการจัดการหลักสูตร 
ท้ังหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรท่ีเป็น 
Outcome-based Education และเน้น Co-creation ควรมี 

3,169.59
ล้านบาท

13,086.37
ล้านบาท

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

21



การศึกษาการใช้กลไกเชิงการเงิน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุก 

ภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อให้การผลิตและพัฒนาก�าลังแรงงานได้ตรง 

ตามความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคชุมชนสังคม 

หรือประชาชนทั่วไป โดยท่ีโครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ 

(ตามข้อ 5.1) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นหลักสูตรต่อไป อย่างไรก็ตามส�าหรับ 

หลักสูตรปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อการผลิตและ 

พฒันาก�าลงัคน ผูใ้ช้ก�าลงัแรงงานเหล่านี ้ ควรมส่ีวนในการรบัผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายเพื่ออุดหนุนกิจกรรมที่มีความแตกต่างตามความสามารถ 

ในการจ่าย (Affordability) ของกลุ่มเป้าหมายด้วย ได้แก่

 ● กลุ ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริษัทหรือ 

สถานประกอบการขนาดใหญ่ หากเป็นการผลิตหรือพัฒนาก�าลังคน 

ตามความต้องการของบริษัทหรือสถานประกอบการนั้น อาจจะ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดหรือสมทบ (Matching) 

 ● กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลางซึ่งใช้เทคโนโลย ี

ข้ันพื้นฐาน (Traditional & SME Firms) ตลอดจนก�าลังคน 

ในวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ สมรรถนะ ควรม ี

กลไกด้านการเงินและมาตรการทางภาษีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล/นายจ้าง/ผู ้ประกอบการส�าหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับ 

การศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรม 

 ● การสนบัสนนุเพือ่การเพิม่ทกัษะของก�าลงัแรงงานคน 

ทุกช่วงวัยและประชาชนท่ัวไป ด้วยการให้เป็นเครดิต หรือเป็น 

คูปอง เพื่อประชาชนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มมีโอกาสได้เพิ่มเติมทักษะ 

และสมรรถนะที่จ�าเป็นกับการท�างานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 ● กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่จ�าเป็นต้องมีการลงทุน เช่น 

ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ง 

รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการผลิตก�าลังคน 

ในสาขาเหล่านี ้ จงึจ�าเป็นต้องสนบัสนนุงบลงทนุเพือ่เตรยีมความพร้อม 

ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ก่อนไปฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

6. ข้อเสนอด้านการบริหารโครงการ
 และระบบการติดตามประเมินผล

การบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้ประสบความ 

ส�าเร็จควรต้องมีการบริหารจัดการโครงการที่เป็นระบบ ควรมีการ 

ออกแบบระบบการด�าเนินงานตามกรอบและเวลาของการด�าเนินงาน 

ตลอดจนระบบการติดตามผลการด�าเนินงานในแต่ละปี เพื่อให ้

ทราบผลการด�าเนินงาน หากมีปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งเหตุการณ์ 

วิกฤตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน เช่น การระบาดของ 

โควิด-19 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยแบ่งเป็นช่วง 

ระหว่างการด�าเนินโครงการและช่วงส้ินสุดโครงการ ท้ังนี้ แม้ว่า 

การบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2561- 

2565 ได้มีการติดตามผลการด�าเนินงาน และมีการตรวจเยี่ยม 

ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งด�าเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการ 

เฉพาะกิจฯ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ตั้งขึ้น โดยมี 

บุคลากรของ สป.อว. ที่เกี่ยวข้อง ท�าหน้าที่ในการประสานงานกับ 
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สถาบันอุดมศึกษา จัดการการด�าเนินงานของโครงการในส่วนที่ 

เกี่ยวข้อง และเป็นกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม 

การขบัเคลือ่นโครงการผลติบณัฑติพนัธุใ์หม่เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง 

และท�าให้การด�าเนนิงานของโครงการมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล 

มากขึ้น ควรด�าเนินการ ดังนี้ 

6.1 การบริหารโครงการระดับนโยบาย (สป.อว.) 
ควรจะต้องก�าหนดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มงาน ที่ทำางานเต็มเวลา 

มารับผิดชอบ เนื่องจาก สป.อว. อาจจะมีโครงการในลักษณะ 

เช่นเดียวกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่เข้ามาอีกในอนาคต 

หน่วยงาน/กลุ ่มงานนี้  ควรจัดตั้งเป ็น “หน่วยงานประสาน 

การขับเคลื่อนโครงการฯ (Delivery Unit : DU)” เพื่อท�าหน้าที ่

บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานโครงการ และ 

หน่วยงาน/กลุ ่มงาน DU น้ี ควรมีลักษณะอิสระหรือกึ่งอิสระ  

มีขนาดเล็ก มีความรู้ และความสามารถสูง โดยการดึงบุคลากรของ 

สป.อว. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เพราะบุคลากร 

เหล่านี้จะเข ้าใจและทราบว่าโครงการมีแผนการด�าเนินงาน 

เป็นอย่างไร ต้องมีการเตรียมระบบการบริหารโครงการอย่างไร  

และหน่วยงานนี้ไม่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งถาวร (ยุบเลิกเมื่อโครงการ 

ยุติ) และให้ DU มีหน้าที่ ดังนี้

 ● บริหารจัดการโครงการ จัดการกับปัญหาและ

อปุสรรคต่าง ๆ  เพือ่การปฏบิตังิานให้ดขีึน้ ด้วยการส่งเสรมิ สนบัสนนุ 

และประสานงานกับหน่วยงาน/คณะบุคคล เช่น สถาบันอุดมศึกษา 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ● ต้องด�าเนินงานให้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ 

ส�าเร็จตามหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน (Clear Mandate)  

และตามล�าดับความส�าคัญ (Focus on Priorities)

 ● ก�าหนดยุทธศาสตร์และจัดท�าแผนปฏิบัติการตาม 

กรอบและแนวทางด้านต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 

 ● ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 

การด�าเนินงาน และมีการรายงานเป็นระยะ ๆ (รายงานต่อ กกอ.  

และคณะรัฐมนตรี) และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

ตามหลักวิชาการ ควรมีการสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาเพื่อส่งมอบ 

งานต่าง ๆ ให้ได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

 ● จัดท�าคู่มือแนวทางการด�าเนินงานของโครงการฯ 

ให้ชัดเจน โดยเฉพาะให้กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิทินการด�าเนินงานตลอดทั้งปีที่ชัดเจน แนวปฏิบัต ิ

กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

23



6.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหาร 
โครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการบริหารและก�ากับ 

แนวทางในการขบัเคลือ่นโครงการให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

ได้ส�าเร็จ (ใช้รูปแบบเดิม) โดยผู้น�า (ประธาน) ต้องมีความสามารถ 

โดดเด่น ได้รับความเชื่อถือและเป็นผู ้ ท่ีประสบความส�าเร็จใน 

การท�างานส�าคัญ ๆ มาแล้วเป็นอย่างดี มีความเข้าใจการท�างาน 

ระบบอุดมศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลาย 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม  

ประเด็นที่ควรระมัดระวังคือความต่อเนื่องของการท�างานของ 

กรรมการแต่ละคน ซึ่งอาจจะเข้ามาโดยต�าแหน่งและเกษียณไปก่อน 

อาจจะท�าให้งานขาดความต่อเนือ่งได้ ดงันัน้ DU จะต้องมแีนวปฏิบตั ิ

และระบบการท�างานท่ีดี เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของกรรมการ 

ท่านใหม่

Upskill ก�าลังคนสมรรถนะสูงในมิติเส้นทางอาชีพ (Career Path) 

เพื่อพยากรณ์ความต้องการก�าลังคนสมรรถนะสูง (Workforce 

and Skill Forecast) และน�าไปใช้ในกระบวนการจัดล�าดับ 

ความส�าคัญและคัดเลือกสาขา หรือหลักสูตร ตลอดจนสมรรถนะ 

ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ (National Skill Strategy)

6.4 ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการผลิต 
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ท่ีรับผิดชอบโดย DU ในการด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป ต้องปรับปรุงและจัดท�าระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

ของโครงการฯ ให้เป็นจุดเดียว (One Stop Service) และมีการ 

ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ (Milestone indicator) เพื่อใช้ในการ 

ตดิตามและประเมนิผล เนือ่งจากโครงการฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่  

และมีระยะเวลาด�าเนินการนานพอสมควร รวมทั้งมีการจัดสรร 

งบประมาณในจ�านวนที่ค่อนข้างสูง ดังน้ัน ควรมีการวางระบบ 

6.3 การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก�าลังคน 
ภาคอุตสาหกรรมในรายธุรกิจ ควรมีประธานบริหาร 
แผนงาน (Program Chair หรือ PC) คณะกรรมการบริหาร 

แผนงาน (Program Promoting Committee หรือ PPC) โดย 

DU ท�าหน้าที่ประสานงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยเฉพาะให้มุ่งเน้นเรื่องการออกแบบหลักสูตรให้เป็น  

Outcome-based Education และมีการออกแบบหลักสูตร 

ในแบบโมดูล (Modularity) เพื่อจัดท�าหลักสูตรปริญญาและ 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการสร้างหลกัสตูรก�าลงัคนสมรรถนะสูงนัน้ 

จะอยู่บนพ้ืนฐานที่เกิดการจ้างงานจริงบนความเข้าใจธรรมชาติของ 

อุตสาหกรรม และการสร้างเส้นทางในการยกระดับ Reskill/ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งส้ินสุด

โครงการ และควรมีการออกแบบไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มด�าเนินการว่า 

ต้องมข้ีอมลูใดหรอืสารสนเทศประเภทใดทีจ่�าเป็นและถอืเป็นตวัชีว้ดั 

ความส�าเร็จในแต่ละระยะในมิติผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

ทั้งในมิติสมรรถนะของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มีส่วนร่วมและตอบโจทย์ 

ความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง และมิติการด�าเนินงาน 

เพื่อสร้างและขยายผลเครือข่ายความร่วมมือภายในแพลตฟอร์ม 

เพื่อประโยชน์ต่อการน�าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ระหว่างการด�าเนินงาน 

โครงการและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยข้อมูล 

ส�าคัญของโครงการฯ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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