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แนวคดิในการปรับปรุง 
หลกัสูตรเพ่ืออนาคต 
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27 ตุลาคม 2559 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

 สร้างมูลค่าเพิม่ให้หลกัสูตร 
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graduates with a Bachelor's in Mechanical 
Engineering can pursue a Master's in 
Industrial Design, Aerospace Engineering, 
Mechanical Engineering, Robotics | 
Cognition | Intelligence or Industrial 
Engineering 
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Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich 
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Non-Degree 

Exchange students  

Visiting students  
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Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich 
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Non-Degree Courses 
•Growing the garden of 

your dreams?  

•Preserving foods safely?  

• Learning sound financial 
practices? 
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ระเบียบ สกอ. 
• ใช้ภาษาเป็นส่ือในการเรียนการสอน    

• เปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา     

• อาจารย์ต้องมปีระสบการณ์ในเน้ือหาวชิาที่สอนและมคีวามรู้
ภาษาที่ใช้สอน อยู่ในเกณฑ์ดมีาก 

• มีกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมความเป็นนานาชาติ     

• อุปกรณ์/ส่ือการเรียนการสอนทันสมัย     

• มีความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบันต่างประเทศเพ่ือ          
การพฒันาหลักสูตร 
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• multicultural content and 
context 

• intercultural competencies 

• global studies, 
internationalisation 

• foreign language study 

• study abroad 
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• international academic staff and 
students 

• international collaborations 

• domestic as well as foreign 
students 

• international student mobility 

• internationalisation at home for 
mobility-impaired students 
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ทักษะการเรียน 
•คิดสร้างสรรค์ 
•คิดวิจารณญาณ 
•คิดแก้ปัญหา 
•ส่ือสาร 
•ให้ความร่วมมือ 

ทักษะการจัดการข้อมูลและเทคโนโลย ี
•การเข้าถึง ประเมิน ใช้ และจัดการข้อมูล 
•การวเิคราะห์ และสร้างสรรค์ส่ือและ 
   เทคโนโลย ี
•รู้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใช้การได้ 

 
ทักษะชีวติและการประกอบอาชีพ 
•ยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว 
•มีความคิดริเร่ิม 
•อยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
•สร้างผลิตผลอย่างมีความรับผดิชอบ 
•มีภาวะผู้น า และรับผดิชอบต่อผู้อ่ืน 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ความรู้หลกั - knowledge 
• ภาษาแม่ การอ่าน และ การใช้ภาษา 
• ภาษาต่างประเทศ 
• ศิลปะ 
• คณิตศาสตร์ 
• เศรษฐศาสตร์ 
• วทิยาศาสตร์ 
• ภูมิศาสตร์ 
• ประวตัิศาสตร์ 
• การปกครอง และหน้าที่พลเมือง 

 

การรู้เร่ือง - literacy 
• โลกาภวิตัน์ 
• เศรษฐกจิ การเงนิ 
ธุรกจิ การประกอบการ 

• การเป็นพลเมืองดี 
• สุขภาพ 
• ส่ิงแวดล้อม 

 

 
 
 

ถกัทอ 
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ระบบสนับสนุน 

• มาตรฐาน และระบบการประเมิน 
•หลกัสูตร และการเรียนการสอน 
• การพฒันาอาจารย์ 
• สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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สังคม 4.0 
เศรษฐกจิ 4.0 

อตุสาหกรรม 4.0 
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ศตวรรษที่ 21 
Modern Economy 
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ความรู้ 
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Green/Sustainablity -Based 
Curriculum 
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Sufficiency Economy - 
Based Curriculum 
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Social Responsibility 
Curriculum 
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• กระบวนการเรียนการสอน การท างาน  การบริหาร
จดัการทีส่ะท้อนความรับผดิชอบ 

• การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน 

• การสร้างส่ิงแวดล้อมที่ยัง่ยืน 

• งานวจิยัทีม่ีผลต่อสังคม 

• คุณลกัษณะบัณฑิตทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม 
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Digital Curriculum 
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STEM Curriculum 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 



22/10/59 

13 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 



22/10/59 

14 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

Multidisciplinary 
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Transdisciplinary 
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University of Michigan 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 



22/10/59 

15 

รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

Vassar College 
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พนัธกจิ 

   สอน                   วิจัย               บริการ 
                                                                               
                                                                                        
                                                                                                                            

   ท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรม 
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