
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รองรับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

“โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบาย

การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี 2561-2565”
สิงหาคม ๒๕๖๒

 



1) เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนให้มีศักยภาพสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันต่อ
ความต้องการของการทํางานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ NEW S-CURVE และเป็นกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (NEW GROWTH ENGINES) ของประเทศ
2) เพื่อสร้างฐาน (PLATFORM) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดย
เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อ
สร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้ง การร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน

วัตถุประสงค์โครงการ:



กลุ่มเป้าหมาย:
- เป็นผู้ที่ทํางานอยู่แล้ว หรือต้องการปรับเปลี่ยนสมรรถนะที่มีอยู่เดิมไปสู่สมรรถนะที่ตอบ

โจทย์กําลังคนเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(New Growth Engines) ของประเทศ

- เป็นผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือที่กําลังศึกษา

อยู่ในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความสามารถในการทํางานได้หลากหลายตามความต้องการ

ของผู้เรียน และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
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• จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ: 23 แห่ง

•  ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เช่น
- กลุ่มบริษัท เบทาโกร

-บ.การบินไทยจํากัด (มหาชน)

-บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด 

-บริษัท MAD Virtual Reality จํากัด

- เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด มหาชน

- กลุ่มน้ําตาลมิตรผล 



ขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน :

(1) การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และหรือสาขาวิชา (MULTIDISCIPLINARY) เพื่อสามารถสร้างทักษะ 

สมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและหรือกําลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาค

การผลิตสู่ NEW S-CURVE ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (NEW GROWTH ENGINES) ของ

ประเทศ จํานวน 10 สาขา

(2) การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง (EXPERIENCE INTEGRATED 

LEARNING) ที่มีระบบภาคีความร่วมมือเป็นเครือข่ายภาคการศึกษาและสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 

ที่มีความพร้อมเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม

(3) การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (LIFE SKILLS OF DIGITAL SOCIETY) กับทักษะวิชาชีพ 

(PROFESSIONAL SKILLS) โดยการบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GENERAL EDUCATION) สอดแทรก

ผสมผสานที่สอดรับ กลมกลืน และเป็นเนื้อเดียวอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและเฉพาะของวิชาชีพ



ขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ต่อ):

(4) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ และหรือผลการเรียน 

(MODULAR BASED LEARNING OUTCOMES AND/OR LEARNING RESULTS) บูรณาการระหว่าง

ศาสตร์สาขาวิชา สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) และหรือ สถานประกอบการ และ

อุตสาหกรรม เพื่อความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัว ตอบโจทย์ทันต่อความต้องการของ

ภาคการผลิตที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่แน่นอน โดยเฉพาะช่วงต้น และช่วงกลางของ NEW 

S-CURVE

(5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้รายบุคคลได้ (PERSONALIZED LEARNING) หรือสามารถจัดทําเป็นภาพรวมทั้งสถาบัน ใน

ลักษณะ WHOLE CAMPUS DEVELOPMENT



เนื้อหาหลักสูตรและการจดัการเรยีนการสอน   

- อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

- อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์

  อจัฉรยิะ

- อตุสาหกรรมเกษตรและ

  เทคโนโลยชีวีภาพ

- อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร

- หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

- อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์

- อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและ

  เคมชีวีภาพ

- อตุสาหกรรมดจิทิลั

โดยมกีารเพิม่เตมิ 

- กลุม่ผูส้งูอาย ุ

- กลุม่ soft skill 

1) บูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์หรือสาขาวิชา เพื่อการสร้างทักษะ สมรรถนะ

เร่งด่วนใหม่  ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ได้แก่



เนื้อหาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)  

2) บูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง 

3) การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล กับทักษะวิชาชีพ

4) จัดการเรียนการสอนในลักษณะ MODULAR BASED LEARNING OUTCOMES 

AND/OR LEARNING RESULTS บูรณาการระหว่างศาสตร์ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

และ/หรือสถานประกอบการ และอุตสาหกรรม 

5) หลักสูตรและการเรียนการสอน ที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้รายบุคคลได้ หรือสามารถจัดทําเป็นภาพรวมทั้งสถาบันในลักษณะ WHOLE 

CAMPUS DEVELOPMENT



ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการร่วมเป็นอาจารย์ช่วยสอนในสถานศึกษา

คณาจารย์รว่มเป็นครูพีเ่ลี้ยงในสถานประกอบการรว่มกับภาคเอกชน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

1.มีความ

ร่วมมือ

กับสถาน

ประกอบการ

อย่างใกล้ชิด

ร่วมพัฒนาและออกแบบหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน & วิจัย

ให้สถานประกอบการเป็น Platform ในการจัดการเรียนการสอน & 

การปฏิบัติจริง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลาเรียน 

ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู/้สมรรถนะที่กาํหนด

ในหลักสูตร



กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

2. เน้นกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะ

และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

3. ใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน



กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

(4) หลักสูตร Degree สามารถบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนควบคู่ในไปกับการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ

(5) หลักสูตร Non-degree เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในการ

เรียนรู้ในสถานประกอบการและได้ปฏิบัติงานจริง



1.ให้เป็นผู้รอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสมัมาอาชีพ มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต นั่นคือ มีความรอบรู้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ (PROFESSIONAL COMPETENCIES) รวมถึง STEM 

SKILLS และ INNOVATIVE SKILLS

2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรต์่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

สังคม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 

และรู้คุณคา่ความเป็นไทย
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ทักษะ สมรรถนะ ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายรัฐบาล



ผลการดาํเนินงานและการตดิตามประเมนิผล
1. ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

โดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช







ผลการดาํเนินงานและการตดิตามประเมนิผล (ต่อ)
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 


















