
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในการจัดท า

หลักสูตร Sandbox

รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษว์ิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

คณะท างานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่าง                    
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา สป.อว. 1



เป้าหมาย Sandbox

1. ผลิตก าลังคนสมรรถนะ
สูงตามความต้องการของ

ประเทศ 2. นวัตกรรมการศึกษา
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ผลิตก าลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ
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นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา 
และการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้อย่าง

รวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
เกิดแรงจูงใจในการเรียน
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นวัตกรรมการศึกษา อ้างอิง
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การท า Sandbox

1. ผลิตก าลังคนสมรรถนะ
สูงตามความต้องการของ

ประเทศ 2. นวัตกรรมการศึกษา

▪ มีข้อมูล บริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนท่ี 
▪ รู้ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ – Skill & Competency
▪ รู้นโยบายและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นโยบายและแนวทางในการพัฒนาก าลังคนของ

หน่วยงานอื่นๆ
▪ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ประกอบการ/customer (Co-creation)

▪ ปัญหา Workforce (ก าลังคน) ในอนาคต ท่ีจะเกิดขึ้นจากการ Disruptive Technology ต้องมีการ 
Reskill (พัฒนาทักษะที่มีอยู)่ Upskill (เสริมทักษะใหม่) Newskill (สร้างทักษะใหม่)

▪ ภายใต้โลกยุคปัจจุบันและมองไกลไปถึงอนาคตที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทข้ึนและคงจะมากขึ้นไปอีก 
ทักษะของก าลังคนในยุคต่อไปคงไม่ได้หยุดและจบลงที่การเรียนรู้ในห้องเรียน

▪ ก าลังคนที่สามารถ Self-learning (เรียนได้ด้วยตัวเอง) Lifelong learning (เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต) เพราะ
เทคโนโลยีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง
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ตัวอย่างข้อจ ากัดด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาก าลังคนรูปแบบใหม่ โดยยึด
ความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย

รูปแบบ Sandbox ข้อจ ากัด

1. จัดให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการเรียนพร้อมกับ
การท างานในสถาน
ประกอบการแบบ 
Fulltime

1. จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

2. จ านวนชั่วโมงสอนของอาจารย์พิเศษ

3. การเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน

4. คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก/มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ไม่ครบตามจ านวน บุคลากรอาจได้รับการยกเว้นเรื่องคุณวุฒิ แต่ต้องมี
ประสบการณ์ท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

5. การก าหนดชั่วโมงเรียน และเวลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

6. จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ หรือการจัดหมวดวิชาเฉพาะที่แตกต่างจากที่
ก าหนด
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ตัวอย่างข้อจ ากัดด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาก าลังคนรูปแบบใหม่

รูปแบบ Sandbox ข้อจ ากัด

2. การจัดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้ใช้บริการในพันธกิจอื่น ๆ
และต้องการเทียบรายวิชา มารับ
ปริญญาเมื่อพร้อม

1. การก าหนดชั่วโมงเรียน และเวลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

2. รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

3. การโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา/ภาคเอกชน/ Corporate Academy 

4. การเทียบสมรรถนะที่ได้จากหลักสูตรอบรม กับรายวิชาในหลักสูตร

5. การเรียน/อบรมหลายสถาบัน

6. การเลือกรับปริญญา

7. คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  ผู้ประกอบการร่วมผลิต

8. ผู้ประกอบการร่วมผลิต – กลุ่ม Startup 
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Co-creation การจัดการศึกษาต้องปรับตัว
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มช. จับมือหอการค้าเชียงใหม่ เปิดโมเดลการเรียนแบบปกติ และพัฒนาเป็นรูปแบบ 
Education Sandbox ในอนาคต เรียนและท างานควบคู่กันไปจบได้ใน 3 ปี

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าเชียงใหม่ 
สร้างหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส 
หรือ “Digital Industry Integration Plus” (DII+) 
2 ด้านคือ E-Commerce Trader และ Digital 
Business and Marketing ในรูปแบบ Education 
Sandbox หรือ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม
นโยบายของประเทศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เป็นการออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ ทั้ง
ด้านการเรียนและด้านการท างานควบคู่กันไป ผู้เรียน
สามารถจบหลักสูตรภายใน 3 ปีได้ โดยใช้โมเดลจาก
เยอรมัน และฝรั่งเศส เป็นต้นแบบ
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• หลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส หรือ 
“Digital Industry Integration Plus” (DII+) เป็นการ
ลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างก าลังคนดิจิทัลป้อน
ผู้ประกอบการ SME ตามความต้องการของตลาด 

• รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ประกอบการ จ านวน 
22 เดือน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในรูปแบบ Education 
Sandbox ต้นแบบของประเทศ 

• จุดเด่นหลักสูตรผู้ประกอบการ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 250 เปอร์เซ็นต์ และ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับ
ค่าตอบแทน 7 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

• เปิดรับนักเรียนที่ก าลังศกึษาและจบมัธยมชั้นปีที่ 6 ใน
เดือนพฤศจิกายนนี้ ผ่านช่องทาง TCAS รอบ 1 จ านวน 
60 คน โดยแบ่งหลักสูตรเป็นทฤษฎีเชิงกว้าง 25 % 
ทฤษฎีเชิงลึก 50 % และฝึกปฏิบัติ อีก 25 %
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ที่ผ่านมา SiCORE ได้ใช้หลักการ "Sandbox" เพื่อการเป็นสถาบันน า
ร่องสู่การบุกเบิกงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี 
impact ในระดับประเทศ และระดับโลก ด้วยการส่งเสริมศักยภาพของ
นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยลดข้อจ ากัดในเรื่องระบบระเบียบ หรือ
เงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทุนวิจัย การจัดซ้ือครุภัณฑ์ รวมไปถึง
กระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรวิจัยที่ท าให้งานวิจัย
และนวัตกรรมสามารถไปต่อได้อย่างเต็มที่ โดยหวังให้ประชาชน 
ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

Siriraj Center Of Research Excellence 

ซึ่งผลงาน "วัคซีนรักษาภูมิแพ้ไรฝุ่นและชุดทดสอบไรฝุ่น" ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมภายใต้การบริหารจัดการของ "SiCORE-M" ซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
โดยจะเป็นก าลังส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น "ประเทศ
นวัตกรรม" 



• UM6P Partners with MIT Sandbox Innovation Fund to Launch 
Program in Support of University Startups

• The Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) is partnering 
with the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sandbox 
Innovation Fund to launch the “UM6P Explorer”, a program 
supporting startups of Moroccan universities.

• This program supports actors of change by mobilizing all the 
resources of the UM6P ecosystem to give them access to 
training, mentoring and funding opportunities, said a statement 
from this higher education institution.

• Through a pedagogy based on “Learning By Doing”, “Explorer” 
offers a practical, accessible and personalized approach, making 
it possible to accelerate the development of the startup. 14



An Online Master’s Degree in Applied Community Development

For more than 30 years, Future Generations has helped communities discover new ways of organizing and 
improving their lives while coaching governments and other entities in new modes of sustainable 
development. You will learn in your community and apply lessons directly to projects where you are 
already engaged. Accelerate your career and graduate with accelerate your career and graduate with:

▪ The ability to engage in a community-based approach to organize, research, evaluation, for social change
▪ The skill to channel the human energy within a community to help shape its own future
▪ A keen understanding of global trends, challenges, and opportunities confronting communities and strategies for how 

to address them to improve lives
▪ Ability to demonstrate leadership, strategy, project management, and critical thinking skills to implement social 

change

Don’t have a bachelor’s degree? You may be able to qualify for 
the master’s program without a bachelor’s if you demonstrate 
that you can perform at a graduate level. Simply enroll and 
receive a B or better in 4 courses, after which you will qualified 
for admission to the MA program based on your proven 
performance. 
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Middle-Skill

• The Revolution of “Middle-Skill” Jobs - หลักสูตรพนัธุ์ใหม่

The U.S. economy is becoming more reliant on colleges and universities to 

prepare students for “middle skill” jobs. These jobs often require 

postsecondary education but, perhaps, not a bachelor’s degree. It is 

estimated that nearly half of all job openings within the next five years will 

be “middle skill” jobs. While this may be good news for community 

colleges, it may news for the rest of the higher education industry. 

Focusing on developing students for work in “middle skill” jobs means 

focusing on more practical skills and less on theoretical knowledge. Again, 

this has been a large market for community colleges. However, over the 

past decade, private for-profit colleges have pursued this market 

vigorously and grown their enrollments at a much faster rate than 

community colleges.
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Service  
Innovation by 
Design Short 
Course 

Service  Innovation by Design Short 
Course | EHL Campus (Singapore)
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https://www.ehl.edu/en/study/short-courses/singapore/service-innovation-by-design?utm_term=innovation%20course&utm_campaign=sc-sea-apac-en&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=6248916225&hsa_cam=11830043700&hsa_grp=133369162688&hsa_ad=548600038755&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-336885424&hsa_kw=innovation%20course&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94zxnOTmXgVx23HIqfPOta2Tbxd2KaIEAGkNlmGHI5ZQVWiwmlrAw1kxoCvUEQAvD_BwE
https://www.ehl.edu/en/study/short-courses/singapore/service-innovation-by-design?utm_term=innovation%20course&utm_campaign=sc-sea-apac-en&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=6248916225&hsa_cam=11830043700&hsa_grp=133369162688&hsa_ad=548600038755&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-336885424&hsa_kw=innovation%20course&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94zxnOTmXgVx23HIqfPOta2Tbxd2KaIEAGkNlmGHI5ZQVWiwmlrAw1kxoCvUEQAvD_BwE
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Digitalization in the kitchen: Teaching 
Culinary Arts in the digital age

▪ นักศึกษาได้ฝึกงานกับสถานประกอบการจริงอย่างเข้มข้น 
ซึ่งท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงที่ประเมินค่าไม่ได้อย่าง
แท้จริง – การฝึกปฏิบัติในครัวที่น่าทึ่ง การฝึกอบรมที่
ร้านอาหารมิชลินสตาร์ ชั้นเรียนอาหารและเครื่องดื่มไป
จนถึงการจ าลองหน้าร้าน 

▪ นักศึกษาต้องท างานกับเครือโรงแรมขนาดใหญ่และ
บรรษัทข้ามชาติ - ได้ทักษะการปรับตัว ความคิดริเริ่ม 
และความเป็นผู้น า การฝึกการท างานในทุกกระบวนการ

▪ นักศึกษาต้องท าโครงการธุรกิจส าหรับนักศึกษา โดย
บริษัทจ้างให้แก้ปัญหาหรือท างานในโครงการธุรกิจ และ
ต้องน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจริงเพื่อให้
คะแนน
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ถ้าจะพัฒนาหลักสูตร Sandbox: ส ารวจตนเองก่อน

ไม่ควรท า Sandbox

▪ การเร่ิมคิดจากข้อจ ากัดในการบริหารหลักสูตรที่
ไม่สามารถท าตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรได้

▪ ผลการประเมิน QA ไม่ดี เพราะไม่สามารถ
บริหารหลักสูตรตามเกณฑไ์ด้

▪ หลักสูตรมุ่งสอนในแนวทาง content-based
และไม่คุ้นกับการปรับเป็น competency-
based 

▪ หลักสูตรไม่เคยสร้างความเชื่อมโยงกบัภายนอก 
– สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น

น่าท า Sandbox
▪ หลักสูตรมีความเข้มแข็งในศาสตร์ที่เป็นความต้องการของ

ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม
▪ หลักสูตรมุ่งผลิตก าลงัคนที่มีสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของ

ภาคการผลิตและบริการ/นวัตกรรมการศึกษา
▪ หลักสูตรมีเครือข่ายกับสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 

หน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวาง
▪ ศึกษาและเข้าใจเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุ

มาตรฐานที่แตกต่างในการจัดท าหลกัสูตรได้ 
▪ มีความชัดเจนในกระบวนการผลิตที่มุ่งสูเ่ป้าหมายของผลลัพธ์

เชิงสมรรถนะให้กับผู้เรียน
▪ บุคลากรมีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศทาง

การศึกษาแบบใหม่
▪ มีต้นทุนและทรัพยากร ที่พัฒนาไปสู่ Digital 

Transformation
20



แนวทางการผลักดันหลักสูตร Sandbox ในมหาวิทยาลัย

1. การสื่อสารในองค์กรให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มุ่งเน้นผลผลิตที่เป็นที่
ต้องการของสังคม หรือนวัตกรรม
การศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
แบบ Sandbox 

ระดับ
บริหาร

1. อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวคิดเชิง
นวัตกรรมกระบวนการและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการท างานกับสถานประกอบการ
อย่างใกล้ชิด เข้าใจการท างานแบบ                  
Co-creation

2. ปรับการผลิตบัณฑิตจาก content-
based เป็น competency-based 
วิธีการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีนที่
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา

ระดับ
ปฏิบัติ
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตร Sandbox – จะท าให้ง่าย/จะท าให้ยาก

22

เข้าใจเป้าหมายการ
พัฒนาหลักสูตร 

Sandbox

คิดพัฒนาหลักสูตร
ในรูปแบบ 
Sandbox

ร่าง Conceptual 
framework

น าเสนออธิการบดี                       
ลงนาม

ส่งมาที่คณะท างาน 
Sandbox สป.อว. 

เพื่อพิจารณา

คณะท างาน

เห็นชอบ

เขียนเล่มหลักสูตร
เต็มรูปแบบ

น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอน

ติดตามและ
ประเมินผล โดย
คณะกรรมการ

1 2



การเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในอาชีพ  สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
แก้ไขปัญหาในโลกแห่ง
ความเป็นจริง
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Sandbox Program – Principles
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Input Process
1. Challenge-driven ขับเคลื่อนด้วยความท้าทาย 
แสวงหาสิ่งส าคัญที่ท้าทาย ข้อค าถาม/ปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นโจทย์ผู้เรียน อาจารย์ และ
ภาคอุตสาหกรรมท างานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้

1. ผู้เรียนจะถูกท้าทายให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องและทักษะที่จ าเป็น และเพื่อท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพกับอาจารย์ และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแก้ไขปัญหา/การ
พัฒนาก าลังคน

2. Co-ownership การส่งเสริมการเป็นเจ้าของร่วมใน
การเรียนรู้ โดยการเสริมพลังให้ทุกภาคส่วน ได้ท างาน
ร่วมกันในแต่ละบทบาทที่ก าหนดไว้อย่างเข้มแข็ง

2. ภาคอุตสาหกรรมต้องเข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในกระบวนการ
แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในสถาน
ปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ ด้วยจริยธรรมทางวิชาชีพ การวาง
แนวปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

3. Co-creation ทุกภาคส่วนร่วมกันออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ สื่อการสอน การประเมิน การ
กระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้ในรูปแบบ
อื่น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

3. เนื้อหาการเรียนรู้ต้องมีความร่วมสมัย/ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม และออกแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดในการ
แก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสารและการท างานเป็นทีม กระบวนการ Co-
creation จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง เพื่อมุ่ง
แก้ปัญหาในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา



Building the Trilateral Relationship
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• ร่วมกันการออกแบบหลักสูตร ทั้งเนื้อหา กระบวนการ และการประเมินผล

• มีมุมมอง เข้าถึงผู้เรียนยุคใหม่โดยตรง พร้อมเปิดรับแนวคิด/ความต้องการ
ผู้เรียนแบบใหม่ๆ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สถาน
ประกอบการ

• เปิดรับความท้าทาย ที่จะรับรู้ปัญหาและการท างานร่วมกับมืออาชีพ                         
ตั้งแต่ปีแรกๆ ของการเข้าศึกษา

• พร้อมรับการฝึกทักษะ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในโลกของความเป็นจริง 
ผู้เรียน

• จุดพลังให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานกับโลกความเป็นจริง

• พัฒนาเครือข่ายการท างานกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์



https://www.aaltoent.fi/en/co-creation-platform 26

การเปลี่ยนแปลง                    
การจัดการศึกษาสู่

Co-creation

https://www.aaltoent.fi/en/co-creation-platform


ตัวอย่าง การเรียนการสอน Online
Highlighting 9 Themes:

1. Educational 
Design, Courses and 

Resources

2. Diversity in 
Blended Learning

3. Student Access, 
Engagement and 

Flexibility

4. Supporting 
Student Access 

Online

5. Open Educational 
Resources and 

MOOCs

6. Options for 
Online Assessment

7. Faculty 
Development and 

Support

8. Models of 
Collaboration

9. Organizational 
Planning for Online 

Learning

https://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/contact_north_i_contac
t_nord_220_pockets_of_innovation_in_online_learning_-_2019_0.pdf
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TOP 7 EDUCATION INNOVATIONS FROM 2020

1. STUDENTS DEVELOP VIRTUAL CLASSROOM 
FOR IMPROVED REMOTE-LEARNING 
EXPERIENCE

2. FREE CLASSES CONDUCTED ON THE STREET 
FOR DISADVANTAGED STUDENTS IN NEW DELHI

3. ‘TREE-HOUSE SCHOOL’ 
DESIGNED FOR THE COVID ERA

5. PROTECTIVE FACE SHIELD 
FOR CHILDREN IS 
CUSTOMISABLE AND REUSABLE

7. STARTUP SELLS PORTABLE LIGHT DEVICE TO 
FUND SOLAR CHARGING STATIONS IN TANZANIA28





ข้อค าถามการจัดท าหลักสูตร Sandbox

1. มีงบสนับสนุนจากกระทรวงไหม
2. ต้องเริ่มท าหลักสูตรใหม่เลยใช่ไหม
3. จะเริ่มปรับหลักสูตรเดิม เป็น Sandbox ได้เลยไหม 
4. ให้นักศึกษาปี 3-4 เริ่มเป็น Sandbox เลยได้ไหม
5. ถ้าหลักสูตรไม่ประสบความส าเร็จ นักศึกษาจะโอนกลับมาเป็นหลกัสูตรปกติได้ไหม
6. กระบวนการเสนอ Concept paper ต้องผ่านสภาวิชาการ หรือกระบวนการเปิดหลกัสูตร

เต็มรูปแบบไหม
7. ใช้เวลานานไหม กว่าจะเปิดหลักสูตรได้
8. หลักสูตรเน้นเฉพาะก าลังคนที่เปน็ความต้องการของประเทศ แล้วหลักสูตรทั่วไปท า 

Sandbox ได้ไหม
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ข้อค าถามการจัดท าหลักสูตร Sandbox

9. หลักสูตร Sandbox ต้องประเมิน QA ไหม

10. หลักสูตรวิชาชีพ ท า Sandbox ได้ไหม

11. จ านวนอาจารย์ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดได้ไหม

12. การจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างกลุ่มสถาบันได้ไหม
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