




โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และ

การประเมินแบบออนไลน์
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

โครงการที่ 1

โครงการการศึกษา

เพ่ือสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ 
และโครงสร้างหลักสูตร

ท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน
สำหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) 

และยุคปกติในอนาคต (Next Normal)

โครงการที่ 2
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วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้และการประเมินแบบออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

วิเคราะห์และถอดบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้
และการประเมิน
แบบออนไลน์

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา

• ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และโครงสร้าง
หลักสูตรของสถาบัน

อุดมศึกษาของไทยและ
โครงสร้างหลักสูตร
ต่างประเทศ

• สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร และความคิดเห็น
ต่อการปรับมาตรฐานและ

โครงสร้างหลักสูตรใน
อนาคตที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทาง

การศึกษา



โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

และการประเมินแบบออนไลน์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

โครงการท่ี 1

แผนภาพแสดงความ เชื่ อ ม โย งของแต่ ล ะ โครงการ

โครงการการศึกษา

เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ 
และโครงสร้างหลักสูตร

ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

สำหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) 
และยุคปกติในอนาคต (Next Normal)

โครงการท่ี 2

ผลลัพธ์

แผนการออกแบบหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินแบบออนไลน์ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ีตอบสนองวิถีการเรียนรู้บนบริบทใหม่



#ไมเ่รยีนออนไลนแ์ล้ว

#รูส้กึไมไ่ดอ้ะไรจากการเรยีนออนไลน์

#การสอนออนไลนเ์ป�นการสื�อสารทางเดยีว

#บรรยากาศของการเรยีนออนไลนไ์ม่
เอื�อใหเ้กิดการเรยีนแบบรว่มมอื

#การเรยีนการสอนออนไลนม์ปีระสทิธภิาพ
นอ้ยกวา่การสอนในชั�นเรยีนปกติ

#ขาดการมปีฏิสมัพนัธโ์ต้ตอบระหวา่งกัน

#ต้องการผูที้�สามารถใหคํ้าปรกึษาในการ
สอนออนไลน์

#ต้องการนวตักรรม สื�อแหล่งเรยีนรูใ้หม ่ๆ
ที�ชว่ยสนบัสนนุการจดัการสอนออนไลน์



รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
รศ.ดร.ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง

 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และการประเมินแบบออนไลน์ที�
เน้นผู้เรียนเป�นสาํคัญสาํหรับ
สถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.อิทธพิทัธ ์สวุทันพรกลู
รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกลุรตัน์



สภาพป�ญหา
การเรียนการสอน
ออนไลน์

บทเรียนแนวทาง
การจัดการเรียนรู ้



(1) วเิคราะหป์�ญหา

(2) ถอดบทเรยีน

(4) ศึกษาประสทิธผิล/
ประสทิธภิาพ 

(3) พฒันานวตักรรม



วเิคราะหป์�ญหาการจดัการเรยีนรู ้
และการประเมนิแบบออนไลน์ของ
นิสตินักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา

1



Survey

มหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเอกชน
วิทยาลัยชุมชน

1.
2.
3.
4.
5.

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษย์ศาสตร์
4. สังคมศาสตร์



Sampling

1,409
นิสิต/นักศึกษา

274
อาจารย์



นสิติ / นกัศึกษา



โทรศัพท์มอืถือ
50.9%

แล็ปท็อป/คอมพวิเตอร์
33.8%

แท็บเล็ต/ไอแพด
15.3%

ความพรอ้มในการเรยีนและการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน:์
อุปกรณใ์นการออนไลนข์องนสิติ/นกัศึกษา



ZOOM
30.1%

Google Meet
25.8%

LINE
16%

Facebook
10.9%

Microsoft Teams
10.3%

Youtube
4.7%

ความพรอ้มในการเรยีนและการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน:์
โปรแกรมหรอืชอ่งทางในการเรยีนออนไลนข์องนสิติ/นกัศึกษา



ซมิโทรศัพท์
52%

WIFI ที�บา้น
31.9%

WIFI ที�สถานศึกษา
10.3%

WIFI รา้นกาแฟ/อาหาร
4.1%

ความพรอ้มในการเรยีนและการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน:์
ประเภทของสญัญาณอินเทอรเ์นต็ที�นสิติ/นกัศึกษาใช้



ทนุการศึกษา/การเงิน
33.9%

วสัดอุุปกรณก์ารเรยีน
19.9%

เวลา/ขยายเวลาเรยีน/สอบ/สาํเรจ็การศึกษา
19%

แหล่งขอ้มูล
14.8%

สถานที�
11.6%

ลดค่าเทอม
0.6%

ความพรอ้มในการเรยีนและการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน:์
สิ�งที�นสิติ/นกัศึกษาต้องการให้มหาวทิยาลัยสนบัสนนุ



แยล่ง
39.8%

ไมเ่ปลี�ยนแปลง
37.8%

ดีขึ�น
22.4%

น้อยลง
52.5%

ไมเ่ปลี�ยนแปลง
31.3%

มากขึ�น
16.2%



สภาพป�ญหาป�จจุบนัในการเรยีน



อาจารย์



วธิกีารสอนออนไลนข์องอาจารย์

0 25 50 75 100

การบรรยาย 

สอนแบบผสมผสาน 

ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จดัอภิปราย 

การใชก้รณศึีกษา 



0 25 50 75 100

การเขา้ชั�นเรยีน 

การประเมนิการบา้น 

การใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันางาน 

การประเมนิรายงาน/โครงงาน 

การประเมนิการวพิากษ์/การนาํเสนอ 

วธิกีารประเมนิผลลัพธก์ารเรยีนรู ้ในการสอนออนไลนข์องอาจารย์



สภาพป�ญหาป�จจุบนัในจดักิจกรรมการเรยีนรู ้



การเชื�อมต่ออินเทอรเ์นต็

ขาดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูเ้รยีนและผูส้อน

ผูเ้รยีนต้องเรยีนรู ้
ดว้ยตนเองเพิ�มขึ�น



(1) วเิคราะหป์�ญหา

(2) ถอดบทเรยีน

(4) ศึกษาประสทิธผิล/
ประสทิธภิาพ 

(3) พฒันานวตักรรม



วเิคราะหแ์ละถอดบทเรยีน
แนวทางการจดัการเรยีนรู ้
และการประเมนิแบบออนไลน์
ที�เน้นผูเ้รยีนเป�นสาํคัญ
ของสถาบนัอุดมศึกษา
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ไดร้บัการรบัรองการสอนเทียบ
เท่ากบั Senior Fellow (UKPSF)
มีประสบการณแ์ละความ
เชี�ยวชาญการสอนในสาขาน ั�น ๆ

Sampling



Focus group



การเตรยีมตัวสาํหรบัการจดัการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์

การจดักิจกรรมการสอนและการประเมนิผล

ผลลัพธที์�ไดจ้ากการจดัการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์

การต่อยอดของผลลัพธที์�ไดจ้ากการ
สอนออนไลน์

ป�ญหาและผลกระทบที�เกิดขึ�น

ประเด็นในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล



การเตรยีมตัว
สาํหรบัการ
จดัการเรยีน
การสอนแบบ
ออนไลน์

ผู้สอนจัดการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง 
ฝ�กอบรมการจัดการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์จากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
เรยีนรูว้ิธีการสอนจากประสบการณ์
การสอนออนไลน์ที�ผ่านมาของ
ตนเอง

1.

2.

3.



การจดักิจกรรม
การสอนและการ
ประเมนิผล

ใช้การบรรยายเป�นจุดเริ�มต้นรว่มกับ
การใช้กิจกรรมกระตุ้นผู้เรยีน
ใช้เทคนิคการเรยีนรูเ้ชิงรุกอย่าง
หลากหลาย
จัดการสอนแบบไฮบรดิทั�งออนไซต์
และออนไลน์ ในรายวิชาปฏิบัติ
ปรบัลดการสอบ มุ่งเน้นกิจกรรมการ
เรยีนรู ้
ใช้เครื�องมือดิจิทัลที�ไม่เสียค่าใช้จ่าย
และเครื�องมือที�หน่วยงานสนับสนุน

1.

2.

3.

4.

5.



ผลลัพธที์�ได้จาก
การจดัการเรยีน
การสอนแบบ
ออนไลน์

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรยีนของผู้เรยีน
อาจลดลง แต่มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพิ�มมากขึ�น และตรงต่อ
เวลามากขึ�น
รายวิชาปฏิบัติและบรรยายมีผลลัพธ์
การเรยีนรูที้�ต่างกัน
ผู้สอนพัฒนาตนเองเรื�องเทคโนโลยี
และการจัดการเรยีนการสอนมากขึ�น

1.

2.

3.



การต่อยอดของ
ผลลัพธที์�ได้จาก
การสอนออนไลน์

ป�จจัยแห่งความสาํเรจ็ คือ
การเตรยีมความพรอ้ม และการ
สรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรยีน
มีการต่อยอดด้านการพัฒนา
หลักสูตร การเรยีนการสอน และ
การฝ�กอบรมแบบออนไลน์

1.

2.



ป�ญหาและ
ผลกระทบที�เกิดขึ�น

การทุจรติในการสอบออนไลน์
ป�ญหาสุขภาพของผู้เรยีนและผู้สอน
ความไม่พรอ้มของสื�อ และเทคโนโลยี
ในการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์

1.
2.
3.



ใชก้ารจดักิจกรรมการเรยีน
รูเ้ชงิรกุอยา่งหลากหลาย

สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูเ้รยีนและผูส้อน

จดัการสอนในรปูแบบผสมผสาน



สภาพป�ญหา
การเรียนการสอน
ออนไลน์

บทเรียนแนวทาง
การจัดการเรียนรู ้



(1) วเิคราะหป์�ญหา

(2) ถอดบทเรยีน

(4) ศึกษาประสทิธผิล/
ประสทิธภิาพ 

(3) พฒันานวตักรรม



พฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
และการประเมนิแบบออนไลน์
ที�เน้นผูเ้รยีนเป�นสาํคัญ
สาํหรบัสถาบนัอุดมศึกษา
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นวตักรรม

สรา้งการมปีฏิสมัพนัธ ์/ 
จดักิจกรรมการสอนเชงิรกุ

ลดป�ญหาความไมพ่รอ้มดา้น
อินเทอรเ์นต็

จดัใหม้กีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
มากขึ�น



Active Learning in
Online Learning

Live online
learning

Interactive 
Self –Paced Learning

Self-paced
learning

Lack of engagement
in online learning

Micro lesson concept

Equivalency in
online learning

Condition Everyone can do Easy to implement Ready to use





Contents

Active learning inActive learning in
online learningonline learning Digital toolsDigital tools AssessmentAssessment

strategiesstrategies



Shop and go Online Teaching
Assistants

https://online.seas.upenn.edu/degrees/student-services/teaching-assistants/


(1) วเิคราะหป์�ญหา

(2) ถอดบทเรยีน

(4) ศึกษาประสทิธผิล/
ประสทิธภิาพ 

(3) พฒันานวตักรรม



ศึกษาประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และนําเสนอ
แนวทางการใชน้วตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
และการประเมนิแบบออนไลน์ที�เน้นผูเ้รยีน
เป�นสาํคัญสาํหรบัสถาบนัอุดมศึกษา
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Sampling

422
นิสิต/นักศึกษา

8
อาจารย์



Sampling





ความคิดเห็น

ต้องมีวินัยในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบนี�
มากกว่าการเรียนออนไลน์แบบอื� น (4.00)

ต้องพยายามกระตุ้นตนเอง มากกว่าการเรียน
ออนไลน์รูปแบบอื� น (3.91)

ได้รับการสอนที�มีคุณภาพมากกว่าการเรียน
ออนไลน์ในแบบอื� น (3.66)

อาจารย์นิสิต/นักศึกษา

เมื� อมองในภาพรวม คุณภาพของการสอน
ออนไลน์รูปแบบนี� ดีกว่าการสอนออนไลน์แบบ
เดิมที�ผ่านมา (4.75)

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื� อนจากการเรียน
ออนไลน์แบบนี�มากกว่าแบบอื� น (4.50)

พอใจในการสอนออนไลน์รูปแบบนี� มากกว่าการ
สอนออนไลน์แบบอื� น (4.50)



  FUTURE

เผยแพรน่วัตกรรม และเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ�น

พัฒนาระบบให้คําแนะนําการจัดกิจกรรม
การสอนออนไลน์เพิ�มขึ�น



การศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ 

และโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนส าหรับสังคมยุคปกติใหม่ 

และยุคปกติในอนาคต
The Study of Learning Standard and Curriculum Structure 

in the New Normal and Next Normal

โครงการวิจัยท่ี 2



ความเป็นมา

• สถานการณ์โลกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงของรูปแบบการท างานใน
อนาคต ที ่บางอาชีพจะหายไปและถูกแทนที ่ด ้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ได้กลาย
มาเป็นท้ังภัยคุกคามและโอกาสส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ไทย

• สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับ
มาตรฐานการเรียนรู ้ และโครงสร้างหลักสูตรให้มี
ความยืดหยุ ่นสอดรับการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น 
ส าหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) และยุคปกติใน
อนาคต (Next Normal)



วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดของมาตรฐานการเรียนรู้ และ
โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่ไม่สอด
รับกับการเปลี ่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน
ส าหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) และยุค
ปกติในอนาคต (Next Normal)

เพื ่อน าเสนอประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุง
มาตรฐานและหาโครงสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย และเหมาะสมกับการเรียนการสอน
ส าหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) และยุค
ปกติในอนาคต (Next Normal)



ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ

• ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง

ในระดับนโยบาย ระดับสาธารณะ และระดับวิชาการ 

โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการ

เร ียนร ู ้  และโครงสร ้างหล ักส ูตรการศ ึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และเหมาะสมกับ

การเรียนการสอนส าหรับสังคมยุคปกติใหม่ (New 

Normal) และยุคปกติในอนาคต (Next Normal)



กรอบแนวคิดการศึกษา



กระบวนการวิจัย

ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

- ส ารวจข้อมูล

หลักสูตร* ตาม

กลุ่มสาขา ISCED  

จ านวน 260 

หลักสูตร จาก

มหาวิทยาลัย 

17 แห่ง

- สัมภาษณ์

นักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างระดับ

ปริญญาตรี ปี 3-4

สัมภาษณ/์ จัด

ประชุมกลุ่มย่อย 

ตัวแทนประธาน

หลักสูตร ตาม

กลุ่มสาขา ISCED

จัดท าร่าง/  

จัดประชุม

น าเสนอร่าง

ผลการศึกษา

เบื้องต้น

จัดท ารายงาน

ผลการศึกษา

ฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

*เก็บแบบส ารวจช่วงเดือนกันยายน- พฤศจิกายน 2564



การคัดเลือกมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกหลักสูตรตามลักษณะ       
การแบ่ง UNESCO (แบ่งช้ัน)*

สุ่มมหาวิทยาลัยอย่างเจาะจง  
กระจายตามภูมิภาค 

รายชื่อมหาวิทยาลัยกลุ่มส ารวจ 
(ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 คน)

Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary

Arts and humanities

Education

Engineering, manufacturing 
and construction

Health and welfare

Science, mathematics 
and computing

Service

Social sciences, business 
and law

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคตะวนัออก

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1. มหาวิทยาลัยบูรพา

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยพายัพ

*ISCED 1997

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(อาจารย์ 1 คน)
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
(อาจารย์ 2 คน)
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์ 2 คน)
4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (อาจารย์ 2 คน)
5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร  (อาจารย์ 1 คน)

6. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (อาจารย์ 1 คน)
7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้บริหาร 1 คน)
.8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (อาจารย์ 4 คน)

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(อาจารย์ 2 คน)
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
สกลนคร  (อาจารย์ 1 คน)

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(อาจารย์ 8 คน)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(อาจารย์ 10 คน)

รายชื่อมหาวิทยาลัยกลุ่มสัมภาษณ์
(ผู้บริหาร 2 คน, อาจารย์ 22 คน) 

1. มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้บริหาร 1 คน, 
อาจารย์ 4 คน)

รายชื่อมหาวิทยาลัยประชุมกลุ่มย่อย (18 คน)



เครื่องมือการวิจัย: โครงสร้างแบบส ารวจข้อมูลหลักสูตร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการออกแบบหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับปัจจุบัน

• เกณฑ์และโครงสร้างหลักสูตร

• การออกแบบหลักสูตร

• การจัดการเรียนการสอน

• การก ากับติดตาม ประเมินผลหลักสูตร

• ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อภูมิทัศน์ทางการศกึษา

• ข้อจ ากัดและอุปสรรคส าคญัต่อการน าหลักสูตรปัจจุบันไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน

• ภาพอนาคตท่ีอยากน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ รูปแบบการเรียนการสอน 



เครื่องมือการวิจัย: โครงสร้างแบบสัมภาษณ์

• ผลกระทบ/ อุปสรรคจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่

ส่งผลต่อหลักสูตร

Educational 

Landscape

• รูปแบบโครงสร้างหลักสูตรที่ควรจะเป็นในอนาคต

• ปัจจัย/กลไกส าคัญท่ีจะท าให้หลักสูตรของท่านสามารถด าเนินการไปได้อย่างมี

คุณภาพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Future 

Curriculum

• การเตรียมความพร้อมในมิติต่าง ๆ  เช่น การสร้างประเมินเทียบประสบการณก์ารท างาน การ

จัดท าระบบสะสมหน่วยกิต การเทียบโอนระหว่างสถาบัน การจัดท าหน่วยเรียนรู้ย่อย การพัฒนา

อาจารย์ให้มี growth mindset เป็นต้น

• ท่านมีแนวทางด าเนินการอย่างไรบ้าง ท่ีจะปรับหลักสูตรของท่านให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน

• ท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร

Preparation



ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร 
ผลสรุปจากแบบส ารวจ การสัมภาษณ์ 

และการประชุมกลุ่มย่อย 



ผลการศึกษา
1. ภูมิทัศน์ทางการศึกษาในภาพรวม



สถานภาพปัจจุบัน:
ภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่

ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
และโครงสร้างการจัด

การศึกษา

บริบทตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงต่อความต้องการ
ก าลังคน

• ประเด็นช่องว่างทางทักษะของก าลังคน (Skills 
Mismatch) เป็นผลสืบเน่ืองมาจากระบบการศึกษา 
การเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรูต้้องการ
แรงงานท่ีได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล
ระดับสูง  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถ
ด้านการสื่อสาร ในช่วง 10 ถึง 15 ปีท่ีผ่านมาได้เกิด
สาขาวิชาชีพใหมม่ากมายท่ีต้องการก าลังคนท่ีมี
ความเช่ียวชาญใหม่และองค์ความรู้ใหม่ ทักษะเชิง
วิชาชีพเดิมจะล้าสมัยในเวลาไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า



สถานภาพปัจจุบัน:
ภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่

ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
และโครงสร้างการจัด

การศึกษา

ผลกระทบจากโลกหลังเกิดปรากฏการณ์
ไวรัส COVID-19 ระบาดต่อคุณภาพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้

• ผู้เรียนและนักศึกษากว่า 1.5 พันล้านคน 
จาก 165 ประเทศ ต้องออกจาก
สถานศึกษากลางคัน 

• ส้ินปี 2020 ILO ประมาณการว่า จะมีผู้
ว่างงานท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนประมาณ 5.3 - 24.7 
ล้านคนท่ัวโลก WTO คาดการณ์ว่าการค้า
ระหว่างประเทศจะลดลงร้อยละ 13-32



สถานภาพปัจจุบัน:
ภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่

ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
และโครงสร้างการจัด

การศึกษา

• สถานศึกษาท่ัวโลกหาวิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

– การเรียนทางไกลและการเรียนบนระบบออนไลน์
อย่างทันทีทันใด ส่งผลต่อบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนที่ต้องเผชิญกับความยากล าบากท้ังทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึก ด้านสุขภาพร่างกาย และด้าน
เศรษฐกิจ

– การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ มี
ค่าใช้จ่ายต ่ากว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ช่วยจูงใจให้มี
ผู้สนใจเรียนเพ่ิมข้ึน

– จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ลดลง และผู้ท่ีก าลังเรียนจะประสบปัญหาไม่สามารถ
จ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้ ส่งผลให้รายรับจากค่าเล่า
เรียนลดลง



สถานภาพปัจจุบัน:
ภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่

ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
และโครงสร้างการจัด

การศึกษา

หลายประเทศในกลุ่ม EU ก าหนดกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการเทียบโอนข้าม
สถาบัน

• การก าหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรท่ี
เช่ือมโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับบริบท
เศรษฐกิจสังคม

• สนับสนุนให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดข้ึนได้
ด้วยการท าให้เส้นทางการเรียนรู้ชัดเจนต่อ
ผู้เรียน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในด้าน การ
เข้าถึง การมีส่วนร่วมในอุดมศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้

• การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ



ผลการศึกษา
2.1 สถานภาพการผลิตบัณฑิต

หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรในปัจจุบัน



สถานภาพปัจจุบัน: ด้านการผลิตบัณฑิต

• ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
ว่างงานจ านวน 1.65 แสนคน/ ปี 
พ.ศ. 2562 มีผู้ส าเร็จ-การศึกษา
ว่างงาน 1.27 แสนคน             

• การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่ไม่
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สะท้อนถึงช่องว่าง
ระหว่างผลการศึกษา (ปริญญา ใบ
แสดงผลการเรียนรู้) และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีเกิดกับบัณฑิตจ านวนมากท่ี
จบออกมาในปัจจุบัน นายจ้าง/
ผู้ประกอบการคาดหวัง

• ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถ
ทางด้านทักษะทั่วไป (Soft Skills) 
ตัวอย่างเช่น ความซ่ือสัตย์ การตรง
ต่อเวลา และความกระตือรือร้น 

• สถานประกอบการเห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษายังมิได้ให้
ความส าคัญกับการเตรียมบัณฑิต
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างจริงจัง 
แต่ให้ความส าคัญกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้ครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเท่านั้น



สถานภาพปัจจุบัน: ด้านการผลิตบัณฑิต

• การผลิตบัณฑิตในสถาบันการศึกษาท่ี
ใช้ระยะเวลา 4/5/6 ปี จึงจะส าเร็จ
การศึกษา ท าให้ความรู้หรือทักษะท่ี
บัณฑิตได้รับการพัฒนาระหว่างท่ีศึกษา
อาจจะล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

• การเรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบเดิม
ท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้โดยการบรรยาย
ขาดการฝึกฝนพัฒนาทักษะบางด้าน
ท าให้เม่ือท างานในสถานประกอบการ
จริงไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
นายจ้างต้องเสียงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาทักษะบางด้าน

• การออกแบบหรือการปรับปรุง
หลักสูตรมองข้ามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้หลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีความ
เหมือนกัน ท าให้ไม่สามารถแยกแยะหรือ
บอกอัตลักษณ์ของหลักสูตรใน
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งได้ ท้ังท่ี
บริบทของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกัน



สถานภาพปัจจุบัน: ด้านโครงสร้างหลักสูตร

• กรอบการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีใน
ปัจจุบัน เป็น Time-based 
Education และ Disciplined-
based Education

• หลักสูตรท่ีก าหนดจ านวนหน่วย
กิต และระยะเวลาในการศึกษา 
(ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) 

• หลักสูตรก าหนดรายวิชาให้
ผู้เรียนต้องเรียนวิชาที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์หรือสาขา
ที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 

• การก าหนดหนว่ยกิตใน
รายวิชา จ าแนกตามวิธีการ
สอน เช่น 1 หน่วยกิต เท่ากับ 
การบรรยาย 15 ช่ัวโมง หรือ 
การปฏิบัติ 30 ช่ัวโมง เป็นต้น 



สถานภาพปัจจุบัน: ด้านโครงสร้างหลักสูตร

• การวัดผลผู้เรียน จะเป็นการ
วัดความรู้โดยการสอบวัด   
ถ้าท าคะแนนสอบได้ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดถือว่าสอบผ่าน

• การก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ

• การส าเร็จการศึกษา ผู้เรียน
เม่ือได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตร ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด



ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร

กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มสาขา 
ได้แก่

Engineering 74%, 

Services 58%, 

Education, Health and 

Welfare 52%
ให้ความเห็นว่า จ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปไมเ่หมาะสม

หนว่ยกติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต 

ให้ความเห็นว่า การ
ก าหนดช่ัวโมงต่อ
หน่วยกิตในส่วนของ
วิชาปฏิบัติไมเ่หมาะสม

25%
Services

คุณสมบัติอาจารย์

ให้ความเห็นว่า การก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบฯ และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไมเ่หมาะสม 

33%
Services

กลุ่มตัวอย่างสาขา กลุ่มตัวอย่างสาขา



ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร

เกณฑ์การเชิญอาจารย์พิเศษ

ให้ความเห็นว่า เกณฑ์
การเชิญอาจารย์
พิเศษภายนอกไม่
เหมาะสม

67%
Services

เกณฑ์การคิดภาระงาน

ให้ความเห็นว่า เกณฑ์การ
คิดภาระงานสอนของ
อาจารย์ไมเ่หมาะสม 

53%
Education

กลุ่มตัวอย่างสาขา กลุ่มตัวอย่างสาขา



01 ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

02 บริบททาง

สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และ

เทคโนโลยี

03 กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจัยส าคัญในการออกแบบหลักสูตรปัจจุบัน

ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร

4.82 4.70 4.57
Health and Welfare Health and Welfare Social Sciences, 

Business, and Law

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 หลักสูตร จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาขา



01 ส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ให้มี

ความรู้ในศาสตร์/

สาขาวิชา

02 ส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ให้มี

ความรู้ในศาสตร์การ

สอนและการเรียนรู้

03 ค านวณภาระงาน

ท่ีเหมาะสมกับช่ัวโมง

การวางแผนและการ

จัดการเรียนการสอน

กลไกส าคัญในการด าเนินงานตามหลักสูตรปัจจุบัน

ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร

4.70 4.68 4.58
Arts and Humanities ServicesHealth and Welfare

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 หลักสูตร จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาขา



01 การฝึกงาน/

การจัดสหกิจ

ศึกษา

02 การอภิปราย

แลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

03 การใช้ปัญหา

เป็นโจทย์ในการ

เรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความส าคัญ

ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร

4.70 4.55 4.45
Agriculture, Forestry, 
Fisheries, and Veterinary

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 หลักสูตร จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาขา

Agriculture, Forestry, 
Fisheries, and Veterinary

Social Sciences, 
Business, and Law 



ผลการศึกษา
2.2 ภูมิทัศน์ทางการศึกษาของไทย



01 ความคาดหวังต่อบัณฑิตของผู้ประกอบการ/
ตลาดแรงงาน (ค่าเฉล่ีย 4.58-4.33)

02 ความต้องการทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.65-4.17)

03 คุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.55-

4.35) และ การปรับลดงบประมาณของรัฐท่ีให้

สถาบันอุดมศกึษา (ค่าเฉล่ีย 4.55-4.12)

ปัจจัยทางภูมิทัศนท์างการศึกษา
ที่ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตใน
หลักสูตร (เรียงล าดับตาม
ความส าคัญ)

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 หลักสูตร จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาขา

ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร



ผลการศึกษา
2.3 ข้อจ ากัดของมาตรฐานการเรียนรู้ 
และโครงสร้างหลักสูตรในปัจจุบัน



ตัวอย่างความคิดเห็นจ าแนกตามหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน 
ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดและ
อุปสรรคต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
(เรียงล าดับตามความส าคัญ)

01 โครงสร้างหลักสูตรไม่ยืดหยุ่นและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 

3.63-3.07)

02 การออกแบบและจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเป็นตามรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.68-2.92)

03 รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการบรรยาย         
ไม่สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (ค่าเฉล่ีย 

3.65-2.90)

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถาม 260 หลักสูตร จ าแนกตาม 8 กลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Science, mathematics 
and computing 

• ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการบัณฑิตในสาขา
วิทยาศาสตร์จ านวนมาก 
แต่ผู้เรียนกลับมีความ
สนใจค่อนข้างน้อย

• ระบบการประกันคุณภาพ
ส่งผลกระทบกับหลักสูตรที่
มีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ ไม่สามารถน า
อาจารย์สาขาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวข้องเข้ามาสอนได้ 
เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนมี
วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับ
สาขาท่ีสอน

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Engineering 

• เกณฑ์การ
ก าหนดหน่วยกิต
ในหลักสูตร

เป็นข้อจ ากัดในการ
ออกแบบหลักสูตร

• นโยบายมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ไม่เอ้ือต่อการปรับตัว และกฎเกณฑ์
บางตัวขัดแย้งกับมาตรฐาน
คุณภาพของสากล เช่น AUN-
QA ซ่ึงไม่เข้ากับเครือข่ายสมาคม
วิชาชีพใดเลย ท าให้ส่งผลกระทบ
กับการประเมินหลักสูตร (หลักสูตร
ต้องเขียน SAR 2 ฉบับ โดย 1 
ฉบับส่งให้ AUN-QA และอีก 1 
ฉบับ ส่งให้ TABEE)

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Agriculture, Fisheries, 
Forestry, and Veterinary 

• การก าหนดระยะเวลาการศึกษาแบบตายตัวตามภาคการศึกษา 
ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ เช่น การ
เพาะเล้ียงสัตว์น ้า ซ่ึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการท าซ ้า จึงจะเกิด
สมรรถนะในตัวผู้เรียนได้ หรือการทดลองทางเกษตรหลายอย่าง
ไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จได้ในภาคการศึกษา

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Health and Welfare 

• การคิดภาระงาน
ยังไม่สอดคล้อง
การปฏิบัติงานจริง 
(สาขาพยาบาล) 

โดยเฉพาะการสอนและ
ฝึกปฏิบัติ

• แหล่งฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอ 
มีหลายสถาบันเปิดสอน
ในสาขาเดียวกันเยอะมาก 
(สาขาพยาบาล)

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Education 

• การลดระยะเวลา
ในการศึกษาจาก5 ปี 
เหลือ 4 ปีการศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และความเข้มข้น
ในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้นักศึกษา

• ปัญหาการฝึกสอน 
เพราะมีความแตกต่างใน
การออกแบบกิจกรรม
การฝึกสอน และการจัด
อาจารย์นิเทศฝึกสอน 
(อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา
10 คน) 

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Social Sciences, Business, and Law

• หลักสูตรท่ีมีสภา/
องค์กรวิชาชีพ
ก ากับ ท าให้หลักสูตร
ไม่สามารถออกแบบ
นอกกรอบได้ (สาขา
กฏหมาย)

• แนวปฏิบัติการวัดผลของ
มหาวิทยาลัย ไม่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพ (สาขา
กฎหมาย)

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Service

• เกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์พิเศษภายนอกได้
ไม่เกินร้อยละ 50 เป็นข้อจ ากัดของการเชิญผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



กลุ่มสาขา Arts and Humanities

• เกณฑ์การก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์
พิเศษภายนอกได้
ไม่เกินร้อยละ 50   
เป็นข้อจ ากัดของการ
เชิญผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก

• การจัดการเรียนการสอนแบบ
แยกทฤษฎีกับปฏิบัติ ไม่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ให้นักศึกษา

• การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์มีผลกระทบต่อการวัด
ประเมินผลการเรียนรูข้อง
ผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มทางด้าน
ศิลปะ

ผลการสัมภาษณ์ข้อจ ากัดของหลักสูตร ตามกลุ่มสาขา



ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ประเด็น ข้อเสนอแนะ

การออกแบบหลักสูตร การมีส่วนรว่มของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมก าหนดมาตรฐานหลักสูตร เช่น สพฐ. ร่วมให้

ข้อมูลการออกแบบหลักสูตรเพ่ือต่อยอดระดับปริญญาตรี
• หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ควรท างานร่วมกับกระทรวง อว. 

เพ่ือก าหนดทิศทาง ความต้องการก าลังคนของประเทศ และร่วมออกแบบหลักสูตร  
• องค์กร สมาคมวิชาชีพ ต้องเข้ามาร่วมในข้ันตอนออกแบบหลักสูตร
• การมีส่วนร่วมของ สพฐ. ในการการออกแบบหลักสูตรเพ่ือต่อยอดระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
• การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรลักษณะเดียวกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
• หลักสูตรท่ีสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต/พัฒนาความเป็นพลเมืองโลก/ประชาคมโลก 
• การก าหนดเน้ือหาสาระวิชาจะต้องสามรถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับกลุ่ม

ผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร • ระยะเวลาในหลักสูตรสามารถปรับลดลงเวลาได้ (ลดเหลือ 2 ปี)
• การน าระบบเครดิตสะสมมาใช้ (Credit Bank) เพ่ือมาน าย่ืนขอใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ

ด้านต่าง ๆ
• โครงสร้างหลักสูตรท่ียืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอ 5 ปี
• โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรปรับลด และเพ่ิมหมวดวิชาเลือกเสรี



ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ประเด็น ข้อเสนอแนะ

การจัดการเรยีนการสอน • วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการสรา้ง engagement ของผู้เรียน
• การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น น าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาช่วยให้ผู้เรียน

ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
• การลดเวลาเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัย เพิ่มการปฏิบัตจิริง
• การสร้างเครือข่ายตา่งๆ เพื่อรว่มกันในการจัดการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการฝึกงาน (ซ่ึง

เครือข่ายน่าจะร่วมต้ังแต่ข้ันตอนออกแบบหลักสูตร)

การบริหารหลักสูตร • เกณฑ์การคิดภาระงาน การปฏิบัติงานควรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับภาระงานจริง (หลาย
มหาวิทยาลัยสะท้อนประเด็นน้ี)

การก ากับดูแลหลักสูตร • การก าหนดให้มีคณะกรรมการท่ีหลากหลายมากกว่ามีแค่กลุ่มเดียว
• ที่มาและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการซ่ึงท าหน้าท่ีก าหนดเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร 

ควรมีความหลากหลาย เข้าใจบรบิทรอบด้าน เพราะแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน ควรปรับ
และยืดหยุ่นได้ตามบริบทของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับพ้ืนท่ีของตนเอง

• การกระจายอ านาจให้กับแต่ละมหาวิทยาลัยในการก ากับคุณภาพหลักสูตร เช่น ข้ันตอนการ
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรควรส้ินสุดแค่ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้รอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตรทันต่อการเปล่ียนแปลง



ผลการศึกษา
3. ภาพอุดมศึกษา และหลักสูตรในอนาคต



ภาพอุดมศึกษา
ที่ต้องปรับเปล่ียนหลังเกิด

COVID-19

• การศึกษาส าหรับพลเมืองใน
ยุคที่เชื่อมต่อถึงกัน 
(Educating Citizens in an 
Interconnected World) 
ติดต่อเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วน
ต่างๆท่ัวโลกเข้าด้วยกันโดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต

• การเปลี่ยนบทบาทของ
บทบาทของอาจารย์ผู้สอน 
(Redefining the Role of the 
Educator)

• การสอนทักษะส าหรับการใช้
ชีวิตที่จ าเป็นในโลกอนาคต 
(Teaching Life Skills Needed 
for the Future)

• การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัด
การศึกษา (Unlocking 
Technology to Deliver 
Education) ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed 
learning) 

• การมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่
เข้าถึงได้ง่าย มีความคล่องตัว 
สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนยุคใหม่ เช่น mobile 
learning platform

• การตระหนักถึงคุณลักษณะ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล (Realizing the 
Characteristics of Digital 
Leaner)



การออกแบบ
หลักสูตรในอนาคต

• หลักสูตร (Curricula): 
หลักสูตรของอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาต้องพร้อมและ
สนองตอบทันเวลา (just in 
time) มากกว่าจะตอบโจทย์
เป็นเร่ืองๆ (just in case) 
และร่วมมือกับภาคธุรกิจ

• การจัดหลักสูตรระดับจิ๋ว 
(nano-degrees): การเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้บน
ระบบออนไลน์ท่ีผู้เรียนสามารถ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านท่ี
สนใจ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(data science) การเรียนรู้
โปรแกรมต่างๆ (programming) 
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial 
intelligence) เป็นต้น หลักสูตร
ระดับจ๋ิวมีเป้าหมายส าหรับกลุ่ม
วิชาชีพที่ต้องการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ท่ีจะเอ้ือให้คน
กลุ่มน้ีสามารถท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ได้



การออกแบบ
หลักสูตรในอนาคต

• หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
ของผู้เรียน (Competency-
based Programs) หรือผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Learning outcomes)

• การออกแบบหลักสูตรท่ี
ผู้เรียนสามารถเรียนข้าม
หลักสูตรได้ (Cross-curricular)
โดยค านึงถึงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ

• การออกแบบหลักสูตรท่ี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรได้จากการรับฟัง
มุมมอง แนวคิดของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

• การส าเร็จการศึกษาจะไม่ใช้
เง่ือนไขของเวลาเป็นตัวบ่งช้ี
ของการส าเร็จการศึกษา แต่จะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
พิสูจน์ หรือแสดงสมรรถนะ 
ความสามารถเชิงประจักษ์ได้
ครบถ้วนตามกรอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ในหลักสูตร



การออกแบบ
หลักสูตรในอนาคต

• การออกแบบการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับความ
สนใจ ตอบโจทย์ผู้เรียน 
โดยปรับมาเป็นการเรียน
แบบ “เพ่ือใช้” แทนการ
เรียนแบบ “เผ่ือต้องใช้”

• การออกแบบการเรียนรู้ท่ี
เน้นการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การลงมือปฏิบัติจริง

• การออกแบบการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ  

• การค านึงถึง Work Life 
Balance ของผู้เรียน เน้น
การดูแลสุขภาพกายและ
ใจ ควบคู่กับการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวได้ใน
สถานการณ์โลกท่ีมีความไม่
แน่นอน



การออกแบบ
หลักสูตรในอนาคต

• มาตรฐานคุณวุฒิ 
(Qualifications)
ประสบการณ์ 
(Experiences) และการ
สร้างการยอมรับ 
(Recognition): เช่ือมโยง
ระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีการวางระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการท างานมา
เทียบเคียงกับการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณค่าการท างาน

• การให้เครดิตหน่วย
เรียนรู้ (Credentialing):
พัฒนาและปรับใช้ระบบการ
ให้เครดิตหน่วยการ เรียนรู้
ย่อยในวงกว้าง โดยเฉพาะ
การยอมรับสมรรถนะ 
ทักษะ สามารถเทียบเป็น
เครดิต หน่วยเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา



รูปแบบ
การจัดการศึกษา

ในอนาคต

• รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended 
Learning)

• เทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนใหม่ (New 
Approach to Learning)

• การจัดการเรียนรู้ผ่าน
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคเอกชน (A Rise in 
Public-Private 
Partnerships)

• การจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
เรียนรู้ระดับบุคคล 
(Personalized learning) 
การเรียนรู้แบบกลุ่ม 
(Group discussion) และ
การเรียนรู้ควบคู่การฝึก
จากประสบการณ์จริง 
(Experiential Learning) 



รูปแบบ
การจัดการศึกษา

ในอนาคต

• ผู้ให้บริการการศึกษา 
(Education Providers): 
ภาคส่วนต่างๆจะมีบทบาท
เป็นผู้จัดการศึกษามากข้ึน 
เพ่ือสอดรับ และก้าวทัน
รูปแบบใหม่ของงานใน
อนาคตและน ามาเป็น
แนวทางจัดการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตบน
ออนไลน์แพลตฟอร์ม

• การคิดค่าใช้จ่ายในการเรียน
จะเป็นรูปแบบการสมัคร
สมาชิก (Subscriptions)
แทนการจ่ายค่าลงทะเบียนตาม
รายวิชา การด าเนินการ
ลักษณะน้ีจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของการเรียนระดับอุดมศึกษา



4. บทสรุป และข้อเสนอแนะ



บทสรุป

• สถาบันอุดมศึกษายังติดกับดักการจัดการศึกษาแบบ 
Time based Education & Discipline based 
Education ผลการศึกษาสะท้อนผ่านการค านึงถึง
โครงสร้างหมวดวิชา การ จ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร ตลอดจนภาระงานการสอนบรรยาย ปฏิบัติ 
ยังไม่ก้าวสู่การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นเน้นสมรรถนะ
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง หรือยังไม่มอง
ภาพหลักสูตรในอนาคต

• ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นบทบาทส าคัญของสภา/
องค์กรวิชาชีพต่อการการออกแบบและการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 

• ภาคส่วนต่างๆยังมีบทบาทต่อการออกแบบ
หลักสูตรและการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย



บทสรุป

• เกณฑ์ ข้อก าหนดท่ีใช้ก ากับดูแลหลักสูตร 
แบบครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ท่ีแตกต่างหลากหลาย ท้ังในมิติ
สาขาวิชา มิติบริบทพ้ืนท่ี หรือบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา

• อาจารยใ์นหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันการเปล่ียนแปลง ยังเป็น Fixed 
Mindset

• นโยบายของมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์
ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคล่ือน
และบริหารหลักสูตร



ข้อเสนอแนะ:
ทางเลือกใหม่ของ
การออกแบบ

หลักสูตรในอนาคต

• หลักสูตรท่ีออกแบบโดยวางพ้ืนฐานการเรียนรู้แบบ
ศิลปวิทยาศาสตร์แนวใหม่ (Liberal Arts 
Education)
• เป็นหลักสูตรท่ีสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นและส าคัญ 
(เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา
เชิงซ้อน ทักษะการส่ือสารได้ชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบท การมีจินตนาการ)

• เป็นหลักสูตรฐานกว้าง ยืดหยุ่นสูง ต่อยอด 
ขยายแกนการเรียนรู้ได้หลายมิติ 

• เป็นหลักสูตรระยะส้ันใช้เวลา 1-2 ปี ผู้เรียน
สามารถไปต่อยอดในสาขาวิชาชีพตามความ
สนใจในภายหลัง

• เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบให้สอดรับกันระหว่างการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาก าลังคน

• เน้นการได้เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติให้ได้
สมรรถนะท่ีต้องการ (Apprenticeship)



• หลักสูตร Delivery Learning across Lifetime: The 
Sixty Curriculum (60YC)
• หลักสูตร 60YC เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบให้

สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ท่ีมีอายุยืนยาว 
สามารถท างานได้แม้อายุจะเกิน 60 ปี และสอดรับกับ
โลกการท างานท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือให้บุคคลสามารถ
ยกระดับ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงของลักษณะงาน และการด าเนิน
ชีวิต

• ตลาดแรงงานต้องการก าลังคนท่ีมีความสามารถ 
สมรรถนะในการจัดการและตัดสินใจบนระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ ใช้เคร่ือมืองทางดิจิตัลเทคโนโลยีได้อย่าง
คล่องแคล่ว และท างานควบคู่กับ AI ได้อย่างลงตัว

ข้อเสนอแนะ:
ทางเลือกใหม่ของ
การออกแบบ

หลักสูตรในอนาคต



• หลักสูตร Delivery Learning across Lifetime: The 
Sixty Curriculum (60YC)
• หลักสูตรจะเปิดรับศิษย์เก่า ให้สามารถกลับมา

พัฒนาตนเองเพ่ือ upskills & reskills ได้ตลอดเวลา 
ตามโมดูลท่ีสนใจ

• สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
Microcredentials, Minimester และ Credit for 
accomplishments in Life โดยจัดระบบพ่ีเล้ียงให้
ค าแนะน าปรึกษารายบุคคล (Personalized 
Coaching) เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการท่ีแตกต่าง
และหลากหลาย

• หลักสูตรลักษณะน้ีจะเกิดจากการร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา และภาคส่วนต่างๆท้ังภาคเอกชน 
ภาคสังคม รวมท้ังเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ:
ทางเลือกใหม่ของ
การออกแบบ

หลักสูตรในอนาคต



ตัวอย่าง Stanford University: Open Loop University



ตัวอย่าง Stanford University: Open Loop University



Georgia Tech เสนอแนวคิด Lifetime Education
• แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ Lifetime 

Education เป็นการมุ่งม่ันท่ีจะจัดบริการ
การศึกษาท่ีตอบโจทย์ผู้เรียนรายบุคคล ย่ังยืน 
และตลอดชีวิต

• การศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยสามารถเร่ิมได้เร็วไม่
ต้องรอเวลา และขยายเวลาเรียนรู้ได้ยาวนาน
ตลอดช่วงชีวิต

• แนวคิด Lifetime Education ประกอบด้วย
1. Educating the Whole Person.
2. Developing New Products and Services.
3. Reinventing Advising for a New Era.
4. Introducing Artificial Intelligence and 
Personalization Technologies.
5. Deploying a Distributed Worldwide 
Presence.

https://provost.gatech.edu/news/georgia-tech-envisions-deliberate-innovation-lifetime-education-new-report

ข้อเสนอแนะ:
ทางเลือกใหม่ของ
การออกแบบ

หลักสูตรในอนาคต



ตัวอย่างหลักสูตร
แบบบูรณาการ:
หลักสูตรแบบพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) 
หรือ สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary)

• หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor’s degree in 
Transformational Business and Social 
Impact เป็นหลักสูตรใหม่ท่ีจัดข้ึนโดย the 
European business school, Esade ท่ีเร่ิมใช้ปี 
2021-2022 เป้าหมายของหลักสูตรคือการสร้าง
ผู้น าท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีสร้างนวัตกรรม เป็นผู้น า
การเปล่ียนแปลง ท่ีริเร่ิม ลงมือท าส่ิงใหม่ท่ีส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวม หลักสูตรครอบคลุมสาระ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ ธุรกิจ เน้นการ
ลงมือท าจากโจทย์จริงเพ่ือตอบโจทย์การสร้าง
แบบจ าลองธุรกิจใหม่ท่ีให้คุณค่ากับโลก สังคม และ
ธุรกิจใหม่ 



ขอบคุณคะ่


