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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   

  มศว ให้ความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่  

  1. ภารกิจด้านวิชาการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตร 

หรือมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักใน

การก ากับติดตามการด าเนินงานดังกล่าว และมีข้อก าหนดตามแบบ มคอ.2  ระบุให้รายงานการส ารวจความเป็นไป

ได้ในการเปิดหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิภาคหลักสูตร ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 หลักสูตร ซ่ึงผ่านการอนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  

(ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564) 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)   

(ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564) 

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564)  

4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  

(ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564)  

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565) 

6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)   

(ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565) 

7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)  

(ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565) 
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8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  

    (ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565)  

(รายละเอียดการวิภาคหลักสูตรผู้้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังภาคผนวก) 

“ เผยแพรข้่อมูลหลักสูตรของมหาวทิยาลัยที ่http://academic.swu.ac.th/ ” 
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  2. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการปรับ

ยุทธศาสตร์ใหม่ ซ่ึงยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม (Social Engagement) เป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Goals) 1. เพ่ือด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

[Sustainable Development Goals (SDGs)]  2. เพ่ือบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนา

ชุมชน/สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ทั้งนี้ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส านักงานอธิการบดี เป็น

หน่วยงานหลักในการด าเนินงานร่วมกับบุคคคภายนอกได้มีส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีภาพกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของส่วนบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

http://sso.op.swu.ac.th/  และ  เว็บไซต์ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ http://planning.op.swu.ac.th/ 
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 เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั�น 

 บทสรุปผูบ้ริหาร 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขอ้มูล 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 คณะวิทยาศาสตร ์

 ตอนที� 1 

 ชื�อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื�อเตม็ วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิศวกรรมข้อมูล) 

 ชื�อย่อ  วท.บ. (วิศวกรรมข้อมูล) 

 ภาษาองักฤษ  ชื�อเตม็ Bachelor of Science in Data Engineering 

 ชื�อย่อ  B.Sc. in Data Engineering 

 วิชาเอก (ถา้มี) 

 - 

 หลกัการและเหตุผล/ความสาํคญั 

 วิศวกรรม  ข้อมูล  เป็น  หนึ�ง  ใน  ศาสตร์  หลัก  ที�  จาํเป็น  ใน  การ  พัฒนา  ประเทศ  โดย  จาก  สภาวการณ ์ รวม 

 ภายนอก  หรือ  การ  พัฒนา  ที�  จาํเป็น  ต้อง  นาํ  มา  พิจารณา  ใน  การ  วางแผน  หลักสตูร  พบ  ว่าการ  เรียน  การ  สอน  ใน 

 ระดบั  วิทยาศาสตร์  บณัฑติ  ทาง  ด้าน  วิทยาศาสตร์  และ  วิศวกรรม  ข้อมูล  นั�น  ม ี ความ  สาํคัญ  และ  จาํเป็น  อย่าง  ยิ�ง  ใน 

 การเสริมสร้างการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ในการ 

 ปรับ  ตวั  เข้า  สู่  ประชาคม  อาเซียน  /  ประชาคม  โลก  ซึ�ง  เป็น  ประโยชน์  ต่อ  การ  เสริม  สร้าง  และ  พัฒนา  ประเทศ  อย่าง 

 ยั�งยืน  และ  พอ  เพียง  โดย  หลักสตูร  นี�   มุ่ง  สร้าง  บณัฑติ  ที�  ม ี คุณธรรม  และ  จริยธรรม  สามารถ  อธบิาย  หลัก  การ 

 ด้าน  วิศวกรรม  ข้อมูล  และ  วิทยาการ  ข้อมูล  ได้  ถูก  ต้อง  ประยุกต ์ องค์  ความ  รู้   ใน  การ  แก้  ปัญหา  ทาง  วิศวกรรม 

 ข้อมูล  และ  วิทยาการ  ข้อมูล  ได้  อย่าง  ม ี ประสทิธภิาพ  สื�อสาร  แนวทาง  การ  แก้  ปัญหา  ได้  อย่าง  ม ี ประสทิธผิล  ตาม 

 หลัก  จรรยา  บรรณ  การ  จัดการ  ข้อมูล  ประเมนิ  และ  ออกแบบ  โครงสร้าง  พื�น  ฐาน  เพื�อ  รองรับ  การ  จัดการ  ข้อมูล  ม ี

 คุณภาพ  สามารถ  นาํ  องค์  ความ  รู้   ที�  ได้  ศกึษา  มาส  ร้าง  นวัตกรรม  ที�  สามารถ  นาํ  ไป  ประยุกต ์ ใช้  ใน  งาน  ได้  จริง  นาํ  ไป 

 ประยุกตต่์อยอดในธุรกจิและอตุสาหกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้องรวมไปถงึช่วยในการบริหารจัดการในองค์กรทั�ง 

 ภาค  รัฐ  และ  เอกชน  ได้  อย่าง  ม ี ประสทิธภิาพ  เพิ�ม  ขดี  ความ  สามารถ  ของ  องค์กร  ใน  การนาํ  ข้อมูล  ไป  ใช้  เพื�อ  พัฒนา 

 ประเทศได้อย่างแท้จริง 

 ปรชัญา 

 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อพัฒนานวัตกรรมและขบัเคลื�อนธุรกจิอย่างยั�งยืน 

user_SWU
Highlight
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 วตัถุประสงค ์

 เพื�อผลิตบณัฑติที�มคีวามสามารถดงันี�  

 1.  อธบิายหลักการด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้ 

 2.  ประยุกตอ์งค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้อย่างม ี

 ประสทิธภิาพ 

 3.  สื�อสารแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพตามหลักจรรยาบรรณการจัดการข้อมูล 

 4.  ประเมนิและออกแบบโครงสร้างพื�นฐานเพื�อรองรับการจัดการข้อมูล 

 คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

 1.  มทีกัษะการสื�อสาร 

 2.  มจิีตอาสาจิตสาํนึกสาธารณะรับใช้สงัคม 

 3.  มสีมรรถนะของหลักสตูรดงัต่อไปนี�  

 3.1 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ตดิตั�ง ปรับปรงุและ/หรือประเมนิระบบองค์ประกอบต่างๆ ของ 

 ระบบโครงสร้างพื�นฐานข้อมูลให้ตรงตามหลักการ ข้อกาํหนดต่างๆ มปีระสทิธภิาพ มคีวามเหมาะ 

 สมตามสถานการณ ์

 3.2 สามารถประยุกตค์วามรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลด้วยการคิด 

 วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 

 3.3 สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์วิศวกรรมข้อมูลเพื�อนาํไปต่อยอด หรือ 

 ปรับปรงุองค์ความรู้ เดมิได้ 

 จํานวนหน่วยกิตและโครงสรา้งหลกัสูตร 

 หมวดวิชา  หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาศกึษาทั�วไป  30 หน่วยกติ 

 - หมวดวิชาเฉพาะ  82 หน่วยกติ 

 - วิชาเอกบงัคับ  70 หน่วยกติ 

 - วิชาเอกเลือก  12 หน่วยกติ 

 - หมวดวิชาเลือกเสรี  12 หน่วยกติ 

 แผนการรบันสิิต 

 ชั�นปีที�ศึกษา 
 จํานวนนสิิต / ปีการศึกษา 

 2565  2566  2567  2568  2569 

 ชั�นปีที� 1  50  50  50  50  50 

 ชั�นปีที� 2  -  50  50  50  50 



 เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั�น 

 ชั�นปีที� 3  -  -  50  50  50 

 ชั�นปีที� 4  -  -  -  50  50 

 รวม  50  100  150  200  200 

 คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา  -  -  -  50  50 

 อาชีพที�สามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 

 1.  วิศวกรข้อมูล นักพัฒนาฐานข้อมูล วิศวกรประมวลผลกลุ่มเมฆ วิศวกรระบบโครงสร้างข้อมูล 

 วิศวกรการเรียนรู้ของเครื�องจักร 

 2.  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.  นักออกแบบโครงสร้างข้อมูล นวัตกรข้อมูล 

 วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตรใหม่) /การประเมินผลหลกัสูตร  ( 

 หลกัสูตรปรบัปรุง) 

 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ทาํการสาํรวจความต้องการของตลาดแรงงานจากเวบ็ไซต ์

 จัดหางาน LinkedIn/Jobsdb และได้ข้อสรปุว่าในขณะนี�มคีวามต้องการตาํแหน่งวิศวกรข้อมูลเป็นจาํนวน 

 มากดงัแสดงในภาพที� 1-3 โดยมฐีานเงนิเดอืนเฉลี�ยอยู่ที� 3x,xxx บาท/เดอืน ซึ�ง ณ ปัจจุบนัยังไม่ม ี

 มหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยที�เปิดสอนหลักสตูรวิศวกรรมข้อมูล 

 รปู 1 ตาํแหน่งงานวิศวกรรมข้อมูลที�ประกาศอยู่บนเวบ็ไซตจั์ดหางาน jobsdb.com 
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 รปู 2 ตาํแหน่งงานวิศวกรรมข้อมูลที�ประกาศอยู่บนเวบ็ไซตจั์ดหางาน jobsdb.com 

 รปู 3 ตาํแหน่งงานวิศวกรรมข้อมูลที�ประกาศอยู่บนเวบ็ไซต ์linkedin 

 แผนการบริหารความเสี�ยง  (หลกัสูตรมีแผนการสรา้งกลยทุธใ์นการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอื�นๆโดย 

 สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณข์องหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร ์15 ปี ของมหาวิทยาลยัและ 

 นโยบายประชาคมอาเซียน) 



 เอกสารใช้ประกอบการประชุมเทา่นั�น 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมแีผนการประชาสมัพันธห์ลักสตูรทางเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ผ่าน 

 เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื�อให้ผู้สนใจได้ทราบถงึหลักเกณฑก์ารรับนิสติตลอดจนเอกลักษณข์องหลักสตูร 

 ซึ�งสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายประชาคมอาเซียน 

 ตอนที� 2 

 ผลการพจิารณาจากที�ประชมุสภาวิชาการ 

 ลาํดบัที�  มติที�ประชมุสภาวิชาการ  ผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

 1.  ปรับปรงุการเขยีนหน้าปกและปี พ.ศ. ที�เปิด 

 สอนให้ถูกต้อง 

 ทางหลักสตูรได้ปรับปรงุการเขยีนหน้าปกและ 

 ปรับปี พ.ศ.ที�เปิดรับจาก พ.ศ. 2564 เป็น พ. 

 ศ. 2565 

 2.  หน้า 2 ทบทวนการกาํหนด ข้อ 5.4 การรับเข้า 

 ศกึษา เนื�องจากหลักสตูรได้จัดการเรียนการ 

 สอนรปูแบบ 2 ภาษา จึงควรรับนิสติที�สามารถ 

 ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดเีข้า 

 มาศกึษาด้วย 

 ได้ปรับแก้ข้อ 5.4 โดยระบุให้รับนิสติที�สามารถ 

 ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดเีข้า 

 มาศกึษาด้วย 

 3.  หน้า 2 ตรวจสอบปีการศกึษาที�มคีวามพร้อม 

 ในการเผยแพร่หลักสตูรที�มคุีณภาพและ 

 มาตรฐานให้ถูกต้อง 

 ทางหลักสตูรได้ปรับปีการศกึษาที�มคีวามพร้อม 

 ในการเผยแพร่เป็นปี พ.ศ.���� ตามข้อเสนอ 

 แนะแล้ว 

 4.  หน้า 8 ทบทวนการเขยีนวัตถุประสงค์ของ 

 หลักสตูร ข้อ 2 โดยควรเขยีนอธบิายให้ชัดเจน 

 ว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมข้อมูล 

 และวิทยาการข้อมูลในการแก้ปัญหาในเรื�องใด 

 หลักสตูรได้แก้ข้อ 2 เป็น ‘ประยุกตอ์งค์ความรู้  

 ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลและ 

 วิทยาการข้อมูลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ’ 

 5.  หน้า 12 ตรวจสอบชื�อหลักสตูรในข้อ 2.6.1 

 ให้ถูกต้อง 

 ทางหลักสตูรแก้ชื�อหลักสตูรจาก วศ.ม. เป็น 

 วท.บ. ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 6.  หน้า 19 – 22 ปรับปรงุคาํว่า “ชุดรายวิชา” 

 เป็นคาํว่า “ชุดวิชา” 

 หลักสตูรได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 7.  หน้า 20 – 21 ปรับปรงุชื�อรายวิชาภาษา 

 องักฤษให้เหมาะสม ดงันี�  

 - รายวิชา DE491 Computer 

 Project ปรับเป็น Data Engineering 

 - รายวิชา DE494 Computer 

 Project II ปรับเป็น Data Engineering II 

 หลักสตูรได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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 8.  หน้า 20 – 21 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรม 

 ประยุกตแ์ละการวิเคราะห์ระบบควรเขยีน 

 หมายเหตกุารเลือกเรียนในชุดวิชานี� ให้ชัดเจน 

 ว่านิสติที�เลือกเรียนรายวิชาสหกจิศกึษาและ 

 เลือกรายวิชาฝึกงานสามารถลงเรียนรายวิชาใด 

 ได้บ้าง 

 ทางหลักสตูรได้ชี�แจงรายละเอยีดของการเลือก 

 เรียนในชุดวิชาดงันี�  ‘นิสติที�เลือกเรียนรายวิชา 

 ฝึกงานจะต้องเรียนวิชา DE451 เดฟ็ออฟส ์

 และ DE452 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 ส่วนนิสติที�เลือกเรียนรายวิชาสหกจิต้องเรียน 

 ทุกชุดวิชาและวิชา DE451 เดฟ็ออฟส ์DE452 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ DE492 

 เตรียมสหกจิ 

 9.  ทบทวนการกาํหนดจาํนวนหน่วยกจิหมวดวิชา 

 เฉพาะด้านให้ลดลง โดยอาจพิจารณานาํ 

 รายวิชาที�มคีวามซํ�าซ้อนและใกล้เคียงมารวม 

 เข้าด้วยกนั และเพิ�มจาํนวนหน่วยกติหมวดวิชา 

 เลือกเสรีให้มากขึ�น 

 ทางหลักสตูรปรับจาํนวนหน่วยกติของวิชาเลือก 

 เสรีเป็น 12 หน่วยกติและหน่วยกติของวิชา 

 เฉพาะด้านเลือกเป็น 12 หน่วยกติ โดยที� 

 จาํนวนหน่วยกติที�นิสติต้องลงทะเบยีนทั�งหมด 

 เพื�อจบการศกึษายังคงเป็น 124 หน่วยกติ 

 10.  หน้า 33 – 46 ตรวจสอบการเขยีนคาํอธบิาย 

 รายวิชาภาษาองักฤษให้ถูกต้องและมรีปูแบบ 

 การเขยีนแบบเดยีวกนัทุกรายวิชา 

 ทางหลักสตูรได้ตรวจสอบและปรับคาํอธบิาย 

 รายวิชาภาษาองักฤษให้ถูกต้องและมรีปูแบบ 

 การเขยีนแบบเดยีวกนัตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 11.  หน้า 48 ปรับปรงุการเขยีนสถาบนัที�สาํเรจ็การ 

 ศกึษาให้ตรงกบัคุณวุฒิการศกึษาในตาราง 

 อาจารย์ประจาํหลักสตูร 

 ทางหลักสตูรได้ปรับปรงุการเขยีนสถาบนัที� 

 สาํเรจ็การศกึษาให้ตรงกบัคุณวุฒิในตาราง 

 อาจารย์ประจาํหลักสตูรตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 12.  หน้า 62 -67 ทบทวนการกาํหนดแผนที�การก 

 ระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  

 จากหลักสตูรสู่รายวิชาให้สะท้อนนนต่อการ 

 จัดการเรียนการสอนที�แท้จริง 

 ทางหลักสตูรได้ทบทวนและปรับปรุงุแผนที� 

 การกระจายความรับผดิชอบหลักสตูรตามข้อ 

 เสนอแนะแล้ว 

 13.  ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคาํให้ถูกต้อง  ทางหลักสตูรได้ตรวจสอบและแก้ไขการพิมพ์ 

 และสะกดคาํตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 14.  ปรับแก้รายวิชาให้อยู่ในชุดวิชาและเพิ�มชุดวิชา 

 ในหมวดวิชาศกึษาทั�วไปเข้าไปในเล่มหลักสตูร 

 ทางหลักสตูรได้ปรับแก้รายวิชาให้อยู่ในชุดวิชา 

 และเพิ�มชุดวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั�วไปเข้าไป 

 ในเล่มหลักสตูรตามข้อเสนอแนะแล้ว 



เอกสารสาํหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น 

1 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวตักรรม 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

บณัฑิตวิทยาลยั 

วิทยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 
 

ตอนที่ 1 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย ช่ือเตม็: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

      ช่ือย่อ: วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม) 

  ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Master of Science (Innovation and Industrial Management)    

    ช่ือย่อ: M.Sc. (Innovation and Industrial Management)     

 

วิชาเอก (ถา้มี)  

 ไม่มี 

 

หลกัการและเหตุผล/ความสําคญั  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม จึงเป็น

หลักสูตรที่ตอบสนองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ด้วยการนําสถาน

ประกอบการเข้ามาร่วมดาํเนินงาน จัดรูปแบบการเรียนการสอนกับอุตสาหกรรมโดยตรงกับพันธมิตรที่

สามารถใช้สถานที่และการดําเนินการเพื่อร่วมสอนในหลักสูตร มีความมุ่งหวังให้มีการพัฒนาการของ

นิสิตที่เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม  ทั้งยังมีโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

เป็นสาํคัญ (Outcome-based education) ผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อเสริมให้

นิสติบรรลุนวัตกรรมงานวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ มาบูรณาการกับ

การวางแผนและการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาํไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และใช้

ประโยชน์ได้จริง 

user_SWU
Highlight
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การดําเนินการจัดการเรียนการสอนเน้นผลลัพธ์ของนิสิต ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบการบูรณาการนาํสาระความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชามาจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยงกันเพื่อนาํไปใช้

ในการวิเคราะห์ วิจัย และสามารถพัฒนาความรู้  องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ข้ึนสาํหรับแก้ไขปัญหา

ให้กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะเร่ิมต้นช่วงปี

แรกให้สามารถแก้ปัญหาปัญหาได้อย่างมืออาชีพและวิเคราะห์พร้อมนําเสนอแนวทางในการจัดสร้าง

นวัตกรรม ส่วนผลลัพธ์สุดท้ายเน้นด้านการสร้างการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงที่รวดเรว็ จะช่วยขับเคล่ือนให้อุตสาหกรรมและประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้  

(knowledge-based society) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกให้มีความแข็งแกร่งได้

อย่างย่ังยืน  

 ด้วยตระหนักถึงความสําคัญที่จะขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสาํนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้  ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Master of 

Science Program in Innovation and Industrial Management) โดยทางมหาวิทยาลัย ร่วมกับก ลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเข้าใจการบริหารจัดการและการวางแผนนวัตกรรรมในมิติต่างๆ 

เพื่อนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่า

ให้กบัสนิค้าและบริการ ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัระบบเศรษฐกจิในภาพรวม  

 

ปรชัญา  

บูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

 

วตัถุประสงค ์ 

1. บูรณาการความรู้แต่ละศาสตร์ เพื่อใช้การแก้ปัญหา วิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรม สินค้า/

บริการให้กบัอุตสาหกรรม 

2. สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรม 

3. บริหารจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ด้วยหลักการความเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต  

1. มีความสามารถสบืค้นข้อมูล ประเมินคุณภาพข้อมูล และสื่อสารนาํเสนอข้อมูลได้อย่างทนัท่วงท ี

2. มีความสามารถแยกแยะและสรุปประเดน็ปัญหาเพื่อนาํไปประกอบการตัดสนิใจในทางบริหารได้ 

3. มีความสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 

4. มีความสามารถบริหารนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสทิธภิาพ 
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จํานวนหน่วยกิตและโครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา แผน ก 2 ปริญญานิพนธ ์

หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาบงัคบั 18 หน่วยกิต 

  1.1 พัฒนาศักยภาพด้านตรรกศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

  1.2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4 หน่วยกิต 

  1.3 ด้านการบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต 

  1.4 ด้านการบูรณาการนวตักรรม 4 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

3.ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

 

แผนการรบันิสิต  

ชั้นปีที่ศึกษา จํานวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา  

  1. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  2. นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต 

  3. นักบริหารจัดการนวัตกรรม 

  4. นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน 

  5. หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรม 
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วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตรใหม่) /การประเมินผลหลกัสูตร 

(หลกัสูตรปรบัปรุง)  

หลักสูตรเร่ิมข้ึนจากความร่วมมือของการทาบทามจากสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยการเรียนของนิสิตใน

หลักสูตรจะเกิดข้ึนเม่ือมีความต้องการของภาคเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการและทาง สวทช เป็นผู้

สัมภาษณ์และประเมินความเป็นไปได้ในการสนับสนุน หรือการให้ดําเนินการ ทั้งนี้ การดาํเนินการของ

หลักสูตรจะเกิดข้ึนจากความต้องการของตลาดแรงงานก่อน โดยทางผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยและทาง สวทช เป็นผู้สนับสนุนการค่าเล่าเรียนและ เงินเดือน ทั้งนี้  

มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้มีการดาํเนินงานในสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับเป็นหลัก เนื่องจาก สวทช จะทาํการประเมินศักยภาพของคณาจารย์ที่เป็นเหมือนที่ปรึกษา

ของบริษัทต่างๆ ด้วย และได้เร่ิมขยายผลในอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ ทาํให้การสาํรวจตลาดแรงงาน

บัณฑติแตกต่างจากการทาํหลักสตูรในรูปแบบเดิม โดยความต้องการตลาดแรงงานเกิดข้ึนและทาํให้นิสิต

ในระดับบัณฑิตศึกษาได้งานทาํเลย ไม่ใช่เป็นการไปสู่ตลาดแรงงานเหมือนแต่ก่อน อย่างไรกมี็การทาํ

ความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  ดังนั้นแบบสาํรวจนี้ ได้สาํรวจข้ึนเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ ได้มีการสรุปผลจากภาวะการมีงานทาํ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 498 คน ของนิสติในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย สะท้อนผลดังนี้  

 

1. จาํนวนสถานประกอบการที่นิสติปริญญาตรีได้งานทาํ ร้อยละ 58 เป็นขนาด SMEs  
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2. รูปแบบขององค์กรเป็นแบบบริษัทภายในประเทศ ร้อยละ 58 และภมิูภาคอาเซียนร้อยละ 17 

 

 
 

 

ดังนั้นจึงได้หาแนวทางในการสร้างความร่วมมือหรือรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สวทช ตามเป้าหมายของหลักสตูร 

 ทําการปรึกษาแนวทางในการเปิดหลักสูตรจากหลักสูตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

ในโครงการ Sci Fi และสอบถามไปยัง สวทช. เพื่อดาํเนินการนาํ MOU ที่ได้จัดทาํกับหน่วยงาน/องค์กร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้นิสิตจะดาํเนินการตามรูปแบบของโครงการ HiFI             

ที่กาํหนดไว้ดังนี้  

 

1. นิสติได้เรียนในหลักสตูรปริญญาโท เพื่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 

2. นิสติได้เรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าสู่บริษัท   

3. นิสติได้ทาํงานร่วมกบับริษัท ตลอดหลักสตูรเป็นเวลา 2 ปี  

4. นิสติได้เรียนรู้ ผ่านการปฏบิัติงานจริง  
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สมรรถนะ 

ELO ความสามารถ (Ability) การประเมินผลสมัฤทธิ์ (Assessment) 

1 

 

จัดการข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสนิใจทางธุรกจิ (Utilize) 

1.1 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 

(Literature review) 

1.2 สามารถประเมินคุณภาพข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม (Data and Information appraisal) 

 1.3 สามารถจัดการข้อมูลและจัดเกบ็พร้อมใช้

ในระบบปฏบิัติการ และนาํเสนอได้อย่าง

ทนัท่วงท ี(Data and Information 

Operation/Management) 

2 แก้ปัญหาตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ 

2.1 สามารถแยกแยะและสรุปประเดน็ปัญหาของ

การสื่อสารในอุตสาหกรรม (Communication in 

Business) 

2.2 ประเมินสถานะวงจรผลิตภัณฑ ์(Product 

life cycle) 

2.3 จาํแนกการบริหารการปฏบิัติการ 

(Operations Management) 

3 วิเคราะห์เทคนิคเพื่อสร้างมูลค่าหรือ

ผลผลิตให้อุตสาหกรรม 

3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

behavior) 

3.2 วางแผนการออกแบบและผลิตให้ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า (Emotional 

design/productivity) 

3.3 ค้นหานวัตกรรมที่ตอบสนองอุตสาหกรรม 

(Innovative Industrial Solution) 

4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อจัดการ

นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมี

ประสทิธิภาพ    

4.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ

อุตสาหกรรม   

4.2 จัดการนวัตกรรมเพื่อใช้ในระบบ

อุตสาหกรรม 
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แผนการบริหารความเสีย่ง  

1. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social media เพื่อสร้างความเข้าใจของหลักสูตรให้แก่

ผู้เรียนในอนาคต 

2. จัดสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแขง็เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะของการ

ทาํงานที่เป็นปัจจุบัน 

3. พัฒนาคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและคณาจารย์ประจาํหลักสูตรให้มีความสามารถในการสอนแบบ 

coaching และ mentoring ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกบัลักษณะของหลักสตูร 

4. จัดการประเมินความสามารถของบัณฑิต ให้มีความรอบรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะของ

ความเป็นผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดความรู้ ไปสู่นวัตกรรม มีการบริหารจัดการความรู้ เพื่อ

นาํไปใช้ในการประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ 

 

ตอนที่ 2 

ผลการพิจารณาจากทีส่ํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม  

ลําดบั

ที ่
มติที่ประชุม ผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

1. หลักสตูรเป็นศาสตร์ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม

เป็นหลักการเพิ่มแนวคิดในส่วนนวัตกรรมถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดการอุตสาหกรรมให้มีคุณค่าเพิ่ม 

ไม่ได้มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ และนวัตกรรมไม่ใช่

ศาสตร์ โดยเป็นทกัษะของการทาํงานได้ ซ่ึงไม่

สอดคล้องตามหลักการของหลักสตูรพหุวิทยาการ 

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้

กาํหนดคาํนิยามไว้ว่า หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multi-

disciplinary) หมายถึง หลักสตูรที่ประกอบด้วย

ศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ มารวมกนัไว้ในลักษณะที่

แต่ละรายวิชาสามารถแยกเป็นอสิระจากกนัได้ 

1. หลักสตูรได้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขจาก

จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้เป็นหลักสูตร

ปกติ (ระบุหน้าในพหุวิทยาการ) 

2. หลักสตูรได้เปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรใหม่ จาํนวน 2 ราย ดังนี้  

1) ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี  

2) อ.ดร.พส ุเรืองปัญญาโรจน์  

 

2. - หลักสตูรได้เพิ่มอาจารย์ประจาํหลักสูตรใหม่ 

จาํนวน  4 ราย ดังนี้  

1) รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 

2) ผศ.ดร.วีระนันท ์คาํนึงวุฒิ 

3) ผศ.ดร.พิลดา หวังพาณิช 

4) ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ 
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  ลําดบั 

 ที ่
มติที่ประชุม ผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

3. - ดาํเนนิการปรับปรุงแก้ไขประวัตแิละผลงานทาง

วิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ

อาจารย์ประจาํหลักสตูรให้มีคุณสมบัติ

สอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร และ

เพิ่มประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จาํนวน 2 ราย และ

อาจารย์ประจาํหลักสตูรใหม่ จาํนวน 4 ราย 

4. - ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหมวดที่ 6  

การพัฒนาอาจารย์ให้มีความสอดคล้องกบั

นโยบายของมหาวิทยาลัย 



เอกสารใช้ส าหรับในการประชุมเท่านั้น 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

หลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษาศาสตร ์

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

คณะ บณัฑิตวิทยาลยั 

 

ตอนท่ี 1 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

  ภาษาไทย ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

    ช่ือย่อ  ศศ.ม.  (พัฒนศึกษาศาสตร์) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of  Arts  (Development Education) 

    ช่ือย่อ  M.A.  (Development Education) 

 

วิชาเอก (ถา้มี)  

ไม่มี 

 

หลกัการและเหตุผล/ความส าคญั  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดการสอนในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒน

ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยตระหนักถงึความจ าเป็นในการสร้างดุษฎีบัณฑติ

ที่มีความเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุคสมัยของการขับเคล่ือนการพัฒนา 

ที่มุ่งสู่ความทนัสมัย ความเป็นอุตสาหกรรม ตามแบบอย่างประเทศตะวันตก แม้ว่าหลักสตูรดังกล่าวจะได้

จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่กไ็ด้มีการปรับปรุงเนื้ อหา ปรัชญาและแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ผลของ

การพัฒนาประเทศตามแนวทางในยุคแรกได้รับการตั้งค าถาม และวิพากษ์อย่างกว้างขวางในแวดวง

วิชาการ หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กไ็ด้มีการเคลื่อนตัวไปสู่การวิพากษ์

การพัฒนา และสร้างความรู้ ด้านการพัฒนาของสังคมไทย ในหลากหลายประเดน็ไปสู่การนักปฏิบัติใน

ลักษณะของบุคลลแห่การเปล่ียนแปลงสงัคม (Change agent) ที่มองการพัฒนาสงัคมอย่างรอบด้านโดยใช้

การศึกษาเป็นสิ่งขับเคล่ือน เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการณ์ความรู้ที่เกิดจา

การศึกษากับการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่จะน าสู่การคล่ีคลายปัญหาและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่ได้รับการ

ยอมรับในวงวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับสากล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และบูรณาการ

ความรู้ในด้านการศึกษากบัการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ 

โดยเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 

user_SWU
Highlight
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Development) และเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลงทางสงัคม (Change agent) ที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรม

ของสังคม เป็นการสร้างพ้ืนฐานทางวิชาการให้กับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่เพียงพอ ส าหรับ

การศึกษาต่อในระดับสงูข้ึนไปอย่างมีประสทิธภิาพอกีด้วย 

 

ปรชัญา  

สร้างบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลงทางสงัคมที่บูรณาการความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 

วตัถุประสงค ์

1. มีทกัษะการสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ที่เกดิจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2. สามารถด าเนินการวิจัยด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Education for development) 

3. สามารถพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพัฒนาด้านการศึกษากบัการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต  

1. มีทกัษะการสื่อสาร 

2. มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาประเทศ 

3. มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ และสามารถประยุกต์

องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน 

 

จ านวนหน่วยกิตและโครงสรา้งหลกัสูตร  

แบบ ก2 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

- หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยหน่วยกติ 

- หมวดบังคบั 12 หน่วยกติ 

- หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกติ 

- ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวม 36 หน่วยกติ 

 

แบบ ข 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

- หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยหน่วยกติ 

- หมวดบังคบั 12 หน่วยกติ 

- หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกติ 
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- ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ 

รวม 36 หน่วยกติ 

 

แผนการรบันิสิต  

ชั้นปีท่ีศึกษา 
จ านวนนิสิต / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 0 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 15 15 15 15 

 

อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

1. อาจารย์ นักวชิาการในหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน และองคก์รอสิระ 

2. นักการศึกษาด้านการพัฒนาสงัคม 

3. นักวิจัยด้านการพัฒนาสงัคมในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4. พัฒนากรหรือนักวิชาชีพบริหารส่วนท้องถิ่น 

 

วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตรใหม่) 

การพัฒนาหลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถบูรณาการแนวคิดทางการศึกษาและ

สงัคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาโดยยึดประเดน็ปัญหาสงัคมเป็นจุดบูรณาการ ด้วยวิธกีารศึกษาวิจัย

อย่างเหมาะสมกับลักษณะปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเดน็

ของการพัฒนาสังคมที่มีมิติความหลากหลาย จะพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีมุมมองการถ่ายทอดความรู้

ด้านพัฒนาแบบองค์รวม โดยการประยุกต์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสงัคมศาสตร์ เช่น ศึกษาศาสตร์ สงัคม

วิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ให้เข้ากับลักษณะปัญหาเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่งองค์การสหประชาชาติ 

17 ประการ คือ รองรับการศึกษาที่เท่าเทยีมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน บรรลุความ

เท่าเทียมทางเพศ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น

อตุสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงรวมถงึการสนับสนุนนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล า้ทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศ ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสงัคมสงบสขุ ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่ด าเนินการพัฒนา

หลักสตูรใหม่นี้  เพ่ือน าไปสู่การตอบสนองต่อพันธกจิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งผลิตบัณฑติที่

มีคุณภาพทั้งองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์อย่างต่อสงัคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ อีกทั้งปรัชญาและวิสัยทัศบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้นการการสร้างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่
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ก่อให้เกิดปัญญา เพ่ือการพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลภาพ ตามแนวคิด ตามกรอบแนวคิดการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรหลัง

จบปริญญาอย่างมีคุณค่าต่อสงัคม ด้วยเหตุนี้  การพัฒนาหลักสตูรจึงต้องมุ่งผลิตนักพัฒนศึกษาศาสตร์ที่มี

ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ใน

การแก้ปัญหาสงัคมและการพัฒนาสงัคม 

 

แผนการบริหารความเสีย่ง (หลกัสูตรมแีผนการสรา้งกลยุทธใ์นการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอื่นๆโดย

สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณข์องหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์15 ปี ของมหาวิทยาลยัและ

นโยบายประชาคมอาเซียน)  

จากปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งสร้างบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่บูรณาการความรู้ ด้าน

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น หลักสตูรปริญญาโท ศศ.ม. พัฒนศึกษาศาสตร์ เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางและส่งเสริมให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active learning) ในลักษณะจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบการเรียนรู้ตาม

ศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized learning) โดยเปิดโอกาสให้เลือกวิชาเลือกที่นิสิตสนใจมาบูรณา

การณ์ร่วมกับวิชาบังคมเพ่ือ ให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะ และลงมือปฏิบัติในการ

ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษาในหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน 

นักวิจัยด้านการพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระ รวมทั้งนักพัฒนากรหรือนักวิชาชีพ

บริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรอสิระที่ไม่แสดงหาผลก าไร โดยให้เข้าใจปัญหาทางเศรษฐกจิ การเมืองการ

ปกครอง สงัคม และวัฒนธรรม สมัพันธก์บัคนในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญส าหรับการพัฒนาตั้งอยู่บน

ความเท่าเทยีมของสงัคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

ดังนั้น หลักสตูรนี้ จึงมีรายวิชาที่เป็นทฤษฎี แนวคิด ควบคู่กบัการปฏบิัติ เพ่ือน ามาสู่รายวิชาที่การ

ประยุกต์และการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวกบัการถ่ายทอดการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ ท าให้บัณฑติมี

ศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
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ตอนท่ี 2 

 

ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมสภาวิชาการ  

ล าดบัท่ี มติท่ีประชุมสภาวิชาการ ผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

1. หน้า 4 ตรวจสอบการเขียนช่ือปริญญา

และสาขาวิชาภาษาไทยให้ถูกต้อง 

ไ ด้ด า เนินการตรวจสอบและแก้ไขตาม

ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

2. หน้า 6 ตรวจสอบช่ือสถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาตรีของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ

หลักสตูรล าดับที่ 3 ให้ถูกต้อง 

ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและ

แก้ไขตามค าแนะน าเรียบร้อแล้ว 

3. หน้า 14 ตรวจสอบแผนการรับนิสิตและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2567 – 

2569 ให้ถูกต้อง 

ไ ด้ด า เนินการตรวจสอบและแก้ไขตาม

ค าแนะน าแล้ว 

4. ห น้ า  1 4  ต ร ว จ ส อบก า ร ค า น วณ

งบประมาณรายรับในปี 2567 – 2569 

ให้ถูกต้อง 

ไ ด้ด า เนินการตรวจสอบและแก้ไขตาม

ค าแนะน าแล้ว 

5. ห น้ า  16  พิ จ า รณาจ า น วนห น่ วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรที่ก าหนดให้

เรียน ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต มี

จ านวนมากเกนิไปหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้

อาจพิจารณาควบรวมรายวิชา พฒน

521 กิจกรรมอาสาสมัครทางสังคม 

และ รายวิชา พฒน522 กิจกรรมความ

รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั ง คม  ซึ่ ง มี ค ว า ม

ใกล้เคียงกัน เป็น 1 รายวิชา และเพ่ิม

จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานี้ เ ป็น 

3(1-6-2) จะเหมาะสมมากกว่า ซึ่งวิธี

นี้ จะท าให้สามารถปรับลดจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรเป็น 36 หน่วย

กิต โดยก าหนดเป็น แบบ ก2 มีวิชา

บังคับ 15 หน่วยกติ วิชาเลือก 9 หน่วย

กิต ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ 

แบบ ข มีวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต วิชา

เลือก 15 หน่วยกติ สารนิพนธ ์6 หน่วย

กติ 

พิจารณาแก้ไข วิชาพฒน521 กิจกรรม

อาสาสมัครทางสังคม และ รายวิชา พฒน

522 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง

มีความใกล้เคียงกัน รวมเป็น 1 รายวิชา 

เป็นวิชา กิจกรรมอาสาสมัครทางสังคมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 2 หน่วย

กติโดยจัดให้อยู่ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน โดยไม่

นับหน่วยกิต  เ พ่ือใ ห้สอดคล้อง  ตาม

ค าแนะน าในข้อที่ 7 และด าเนินการปรับลด 

ลดจ านวนหน่วยกติรวม ตลอดหลักสตูรเป็น 

36 หน่วยกิต โดยยังคงแบบ ก2 มีวิชา

บังคับ 12 หน่วยกติ วิชาเลือก 12 หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ และ แบบ ข มี

วิชาบังคับ 12 หน่วยกติ วิชาเลือก 18 หน่วย

กิ ต  ส า รนิ พนธ์  6  ห น่ วยกิ ต  เ พ่ื อ ใ ห้

สอดคล้องกับการวิพากษ์หลักสูตรใ ห้

หลักสูตร ลักษณะจัดการเรียนการสอนที่

เน้นการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแบบการเรียนรู้

ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized 

learning) 
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6. หน้า 17 ตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาไทย

และภาษาองักฤษให้สอดคล้องกนั ดังนี้  

 รายวิชา พฒน524 จิตวิทยา

ชุมชนเพ่ือสร้างสนัติสขุในสงัคม 

 รายวิชา พฒน525 ความเท่า

เทยีมทางเพศกบัการลดความเหล่ือมล า้ 

ได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการ กล่าวคือ  

พฒน523 ความเท่าเทยีมทางเพศกบัการลด

ความเหลื่อมล า้  

DEE523 Gender Equality and Inequality 

Reduction และ 

พฒน524 จิตวิทยาชุมชนเพ่ือสร้างสนัติสขุ

ในสงัคม     

DEE544 Community Psychology for 

Social Peace Promotion 

7. หน้า 18 ตรวจสอบการนับจ านวน

หน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่  1 ให้ถูกต้อง รายวิชาที่

ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนแบบ Audit 

จะต้องไม่นับค านวณหน่วยกิตใน

แผนการศึกษา 

พิจารณาแก้ไข วิชาพฒน521 กิจกรรม

อาสาสมัครทางสังคม และ รายวิชา พฒน

522 กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งมี

ความใกล้เคียงกัน รวมเป็น 1 รายวิชา เป็น

วิชา กิจกรรมอาสาสมัครทางสังคมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 2 หน่วยกิตโดย

จัดให้อยู่ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน โดยไม่นับ

หน่วยกติ 

8. หน้า 20 – 25 ปรับปรุงการเขียน

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็น

รูปแบบเดียวกนัทุกรายวิชา 

ตรวจสอบตามค าแนะน าและได้ด าเนินการ

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็น

รูปแบบเดียวกนัแล้วในทุกรายวิชา 

9. ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดค าให้

ถูกต้อง 

ตรวจสอบแก้ไขการพิมพ์และการสะกดค าให้

ถูกต้องแล้วทั้งฉบับ 

 



บทสรุปผูบ้ริหาร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานวตักรรมเกษตรและการจดัการลุ่มน ้ าอย่างยัง่ยืน 

วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 

 

ตอนที ่1 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรบัณฑติ (นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้อย่างย่ังยืน)    

  ช่ือย่อ: วท.บ. (นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้อย่างย่ังยืน) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Bachelor of Science (Innovative Agriculture and Sustainable   

   Watershed Management) 

     ช่ือย่อ: B.Sc. (Innovative Agriculture and Sustainable Watershed   

    Management) 

 

วิชาเอก (ถา้มี) 

1. วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร 

  2. วิชาเอกการจัดการลุ่มน า้อย่างย่ังยืน 

 

หลกัการและเหตุผล/ความส าคญั  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน ้าอย่างย่ังยืน                             

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการน าวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้  

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและครอบคลุมถึงภูมิศาสตร์ด้าน

การเกษตรและลุ่มน า้ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้แบบบูรณาการทั้งภาคการเกษตรและการจัดการลุ่มน า้โดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส าคัญ เพ่ือสร้าง

บัณฑติที่มีความรู้และทกัษะการปฏบัิติงานด้านการเกษตรและการจัดการลุ่มน า้โดยบูรณาการองค์ความรู้สู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนปรัชญา ปณิธาน จุดมุ่งหมายของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่

เช่ือมโยงกบัมหาวิทยาลัย ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

 กล่าวได้ว่าหลักสูตรน้ีมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน

รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเดน็

หลักที่ 5.5 พัฒนาความม่ังค่ังของน ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทิศทางตาม

user_SWU
Highlight
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาภาคการผลิต โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับสู่รูปแบบเกษตร ย่ังยืนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและเกื้ อกูลกับระบบนิเวศมากขึ้ น ปัจจุบันนวัตกรรมเกษตรเร่ิมเข้ามามีบทบาทในสังคม

เกษตรกรรมของประเทศไทยมากขึ้น เน่ืองจากภาครัฐต้องการผลักดันให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจผ่าน

โมเดล Thailand 4.0 (ประเทศไทย 4.0) ดังน้ันประเทศไทยจึงก าลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคการขับเคล่ือน

เศรษฐกจิด้วยนวัตกรรมอย่างเตม็ตัว ซ่ึงต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของระบบการจัดการผลิตและการตลาด ดังน้ันจึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการผลิตพืชโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร นอกจากน้ีการ

พัฒนาการจัดการน า้เชิงลุ่มน า้ทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน า้ของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการ

น า้เชิงลุ่มน า้ในพ้ืนที่ให้มีปริมาณที่เหมาะสม เกิดความสมดุลในการใช้น า้ และมีคุณภาพน า้ที่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตามเกณฑ ์ซ่ึงประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน า้ในพ้ืนที่ลุ่มน า้อย่าง

ย่ังยืน อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค น ้าเพ่ือการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาคุณภาพน า้ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน และการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน า้ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือการเกษตร ส่งผลให้เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สารเคมีในภาคการผลิตและการเพาะปลูกทาง

การเกษตร ดังน้ันเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเหน็และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน า้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของก าลังคนที่มีความรู้และความเช่ียวชาญใน

การจัดการทรัพยากรน า้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาเคร่ืองมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ของประเทศ 

 ดังน้ัน การจัดการศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ

ลุ่มน า้อย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่ที่เน้นการบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยให้มีการจัด

กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ถึงหลักการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัปัญหาหรือความต้องการของชุมชน โดยสามารถจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีความเหมาะสม และน าความรู้ที่ได้เรียนจากหลักสูตรไป

ประยุกต์ใช้สร้างเป็นนวัตกรรมเกษตรและการบริหารจัดการลุ่มน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้อย่างย่ังยืน เกิดความสมดุลทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม 
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ปรชัญา  

“สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรและการจัดการลุ่มน า้ บูรณาการศาสตร์อย่างเป็น

รูปธรรมน าสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

 

วตัถุประสงค ์

1) เพ่ือสร้างบัณฑติที่สามารถสื่อสารองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2) เพ่ือสร้างบัณฑติที่สามารถวางแผนจัดการทรัพยากรการเกษตรและลุ่มน า้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3) เพ่ือสร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบัิติงานด้านการจัดการเกษตรและ

การจัดการลุ่มน า้ 

4) เพ่ือสร้างบัณฑิตที่สามารถพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้

อย่างย่ังยืน 

 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

1. มีทกัษะการสื่อสาร 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม 

     3. สมรรถนะของหลักสูตร 

3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

          3.2 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบันวัตกรรมเกษตรและการ

จัดการลุ่มน า้เพ่ือวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน 

3.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานด้านการจัดการเกษตร 

และการจัดการลุ่มน า้ 

 

จ านวนหน่วยกิตและโครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

- หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเฉพาะ 74 หน่วยกิต 

   - วิชาพ้ืนฐาน          26 หน่วยกติ 

   - วิชาเอกบังคับ          30 หน่วยกติ 

   - วิชาเอกเลือก         18 หน่วยกติ 

- หมวดวิชาเลือกเสรี 20 หน่วยกิต 

รวม 124 หน่วยกิต 
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แผนการรบันสิิต  

ชั้นปีทีศึ่กษา 
จ านวนนสิิต / ปีการศึกษา 

2565 2566  2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 100 100 100 100 

ช้ันปีที่ 2  60 100 100 100 

ช้ันปีที่ 3   60 100 100 

ช้ันปีที่ 4    60 100 

รวม 60 160 260 360 400 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 100 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

  1. ผู้ประกอบการทางการเกษตร 

  2. เกษตรกรที่สามารถใช้เทคโนโลยี 

  3. นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  4. นักวิชาการลุ่มน า้ 

  5. นักจัดการทรัพยากรน า้ 

 

วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตรใหม่) /การประเมินผลหลกัสูตร 

(หลกัสูตรปรบัปรุง)  

ผลการส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ที่

สนใจเรียนระดับปริญญาตรี (กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา) และ 2) กลุ่มนักวิชาการ ผู้ประกอบการหรือ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้อย่างย่ังยืนได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ

เกษตร นักวิชาการป่าไม้ ผู้ประกอบการธุรกิจในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทาง

แบบฟอร์มออนไลน์ นอกจากน้ียังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ทางด้าน

เกษตรศาสตร์ และทางด้านวนศาสตร์ สาขาการจัดการลุ่มน ้าเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา

หลักสตูร โดยมีรายละเอยีดของแต่ละกลุ่มดังน้ี 

   (1) ความต้องการของผู้เรียนต่อการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต  สาขาวิชา

นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้อย่างย่ังยืน พบว่าอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคตคือ นักส่งเสริม

เกษตร เกษตรกร นักพัฒนาชุมชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ยังไม่ทราบแน่ชัด/ไม่ระบุ และอาชีพที่ท  าแล้วมี

ความสุข ส าหรับด้านความคาดหวังหลังจากส าเรจ็การศึกษาที่คาดหวังมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ 1) สามารถ

เป็นผู้บริหารจัดการระบบทรัพยากรน ้าและระบบการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือดูแลรักษา  

ป้องกัน ฟ้ืนฟูระบบนิเวศอย่างย่ังยืน และ 2) สามารถสร้างความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน า้อย่างย่ังยืน ด้านทักษะที่ต้องการได้จากการศึกษามาก
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ที่สุดมี 2 ด้าน คือ 1) สามารถบูรณาการความรู้กับงานต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพได้ และ 2) สามารถ

บูรณาการความรู้กับงานในชุมชนและสังคมได้ ส าหรับประเดน็การเรียนรู้ที่ได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้าน

การเกษตรด้านที่สนใจมากที่สุดมี 2  ประเดน็คือ 1) การได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางภูมิสารสนเทศ

หรือเทคโนโลยีการพยากรณ์ เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้โปรแกรมและประยุกต์กบัการเกษตร และ 2) การได้

เรียนรู้สถานการณ์ระบบการเกษตร วิวัฒนาการด้านการเกษตรในสังคมโลก มีทักษะทางการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยที่ความต้องการในล าดับรองลงมามีความต้องการในจ านวนที่เท่ากัน 4 

ด้าน คือ 1) การได้เรียนรู้สถานการณ์ของธุรกจิการเกษตรในปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ 2) การได้เรียนรู้การ

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการผลิตพืชอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 3) การได้เรียนรู้หลักการผลิต

พืชในเขตเมืองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ และ 4) การได้เรียนรู้การออกแบบ สื่อสาร 

ประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ในส่วน

ของประเดน็การเรียนรู้ที่ได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการลุ่มน ้าประเดน็ที่สนใจที่สุดคือ การได้

เรียนรู้เกี่ยวกบัการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของลุ่มน า้ โดยประเดน็สนใจรองลงมามี 2 ประเดน็ คือ 1) 

การได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ลุ่มน ้า และ2) การได้เรียนรู้

เกี่ยวกบัการวางแผนการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

(2) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ท  างานเกี่ยวข้องกับสายงานทางด้าน

การเกษตรและการจัดการลุ่มน า้ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทติ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ

ลุ่มน า้อย่างย่ังยืน พบว่าด้านความคาดหวังต่อบัณฑิตที่คาดหวังมากที่สุดมี 2 ด้าน คือ 1) สามารถเป็นผู้

สามารถถ่ายทอด สื่อสาร ข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการเกษตรและการจัดการลุ่มน า้ตามหลักวิชาการ 

ด้านทกัษะที่ต้องการให้บัณฑติได้จากการศึกษามากที่สุดคือ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รองลงมา

คือ สามารถบูรณาการความรู้กับงานต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพได้ ส าหรับประเดน็การเรียนรู้ทางด้าน

การเกษตรด้านที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนที่จ าเป็นมากที่สุด คือ เร่ืองทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาทาง

สงัคมเกษตร การจัดการลุ่มน า้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รองลงมาคือ เร่ืองกระบวนการ

ผลิตพืชและการผลิตพืชอินทรีย์ได้ และในส่วนของประเดน็การเรียนรู้ทางด้านการจัดการลุ่มน า้ที่ต้องการ

ให้ผู้เรียนได้เรียนประเดน็ที่ส าคัญที่สุด 2 ด้านคือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับชุดข้อมูลสภาพ

อากาศ สภาพภมิูประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 2) การประเมินผล

กระทบจากกิจกรรมหรือโครงการที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ ลุ่มน ้า ส่วนประเด็นส าคัญเป็นล าดับรองลงมามี 4 

ประเดน็คือ 1) เร่ืองความสัมพันธข์องทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ในระบบนิเวศลุ่มน า้ 2) เร่ืองความส าคัญ

ของโครงสร้างและบทบาท/หน้าที่ของแต่ละโครงสร้างในระบบสิ่งแวดล้อม 3) เร่ืองความส าคัญของระบบ

ลุ่มน า้นับแต่ต้นน า้ กลางน า้และปลายน า้เพ่ือการจัดการลุ่มน า้อย่างเป็นระบบทั้งพ้ืนที่ลุ่มน า้ และ 4) เร่ือง

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและความแปรปรวนของธรรมชาติ 

   (3) การให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ทางด้าน

การ เกษตร  จาก  ศาสตราจารย์  ดร . นิพน ธ์  ทวี ชั ย  ที่ ป รึกษาสถา บัน วิ จั ยและ พัฒนาแ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะการก าหนดลักษณะเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนว่า “ควร
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มีเร่ืองเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืชใช้น า้น้อยพอเพียงและย่ังยืน ในลักษณะการเรียนควรเน้นในภาคปฏบัิติ 

ส าหรับลักษณะของเกษตรศาสตร์ควรท าให้ครบวงจร โดยที่เร่ิมจากไร่สู่ตลาดและไปจนถึงผู้บริโภค ส่วนใน

ด้านของเทคโนโลยีเกษตรควรให้มีการศึกษาทั้งในระบบดั้งเดิม ปัจจุบัน และแบบก้าวหน้า และในส่วนของ

การสอนต้องสอนให้รู้จักระบบ/วงจรหรือภาพรวมของเร่ืองที่เรียน เช่น วงจรชีวิตของพืชที่จะปลูก หรือ

สตัว์ที่จะเล้ียง และระบบการผลิตทั้งวงจร ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ทางด้าน

วนศาสตร์ สาขาการจัดการลุ่มน า้ จาก ศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์ ตัง้ธรรม ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิจัยป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอแนะในประเดน็ด้านการพัฒนาหลักสูตรว่า “การจะ

พัฒนางานทางด้านลุ่มน า้ป่าไม้ให้ได้อย่างย่ังยืนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต้องให้ความส าคัญกบัชุมชนให้ชุมชนได้

เข้ามามีส่วนร่วม การจะแก้ไขปัญหาทางด้านลุ่มน า้ป่าไม้จะไม่ส าเรจ็ถ้าเข้าใจแต่ธรรมชาติของดินน า้ป่าไม้

แต่ไม่ได้เข้าใจคน การสื่อสารกบัผู้คนในชุมชนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิง และสิ่งส าคัญอกีอย่างใน

งานด้านการจัดการลุ่มน า้คือ จ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการของชุมชน เพราะการพัฒนาจะส าเร็จได้

อย่างย่ังยืนน้ันต้องเกิดจากการที่ผู้คนในชุมชนได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจึงจะสามารถจัดการเร่ือง

ของทรัพยากรอื่น ๆ รอบตัวของเขาได้ และในส่วนของการเรียนการสอนควรจัดรูปแบบการเรียนการสอน

ที่ให้นิสิตได้เรียนฝึกปฏิบัติหรือเรียนภาคสนามให้มากกว่าการเรียนบรรยายในช้ันเรียน ให้นิสิตได้ไป

เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วย้อนกลับมาพิจารณาเทยีบเคียงกับหลักการทฤษฎีเพ่ือความ

เข้าใจในเน้ือหาและให้เขาเรียนจากการตั้งค าถามเพ่ือแสวงหาความรู้ในการเรียน” 

แผนการบริหารความเสีย่ง (หลกัสูตรมีแผนการสรา้งกลยุทธใ์นการแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอื่นๆโดย

สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณข์องหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์15 ปี ของมหาวิทยาลยัและ

นโยบายประชาคมอาเซียน)  

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผล 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้าน

การเ รียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการลง

มือปฏิบัติ (Active Learning) 

และมีความรู้ด้านการวัดและ

ประ เมินผล  ตลอดจนเ ร่ ง

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์เข้ารับการอบรมศึกษา 

และ/หรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับ

1.1 จ านวนการเข้าอบรมที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น / วั ด ห รื อ

ประเมินผลของอาจารย์ทุกคน 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

1.2 ร้อยละ 50 ของอาจารย์

ประจ าที่เข้าร่วมการอบรมเพ่ือ

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2.1 ร้อยละ 50 ของอาจารย์

ป ร ะ จ า ไ ด้ รั บการ พัฒนา/
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การเรียนการสอนเพ่ือให้ได้รับ

การ รับรองสมรรถนะตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพของส

หร า ชอ าณ า จั ก ร (The UK 

Professional Standards 

Framework-UKPSF) 

 

3.  จัดให้มีการประเมินผล

ความก้าวหน้าในระหว่างเรียน

แล ะ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ก า ร เ รี ย น 

เพ่ือให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ตาม 

ELOs ของหลักสตูร 

ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ เ ข้ า สู่ ก ร อ บ

มาตรฐานวิชาชีพ เช่น UKPSF 

 

 

 

 

 

 

3.1 รายงานผลการประเมิน

ของนิสติต่ออาจารย์ผู้สอน 

3.2 การสงัเกตการณ์การเรียน

การสอน โดยให้อาจาร ย์ ผู้

สังเกตการณ์ให้ข้อเสนอแนะ

อาจารย์ผู้สอน 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 1. สนับสนุนให้อาจารย์ท างาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตร

และการจัดการลุ่มน ้าอ ย่าง

ย่ังยืน 

 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 สัดส่วนงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนการท างานวิจัยด้าน

การเกษตรและการจัดการลุ่ม

น า้ทุกปี 

 

 

 

2.1 สัดส่วนงบประมาณจาก

วิทยาลัยในการตีพิมพ์ 

2.2 จ านวนของงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าอย่างน้อยปีละ 

1 ฉบับ 

3. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือ

ตามความจ าเป็น เพ่ือตอบสนองให้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนอย่าง

รวดเรว็ 

1. ติดตามสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 

 

1.1 รายงานผลการติดตาม

สถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกจิและนโยบายที่

เกี่ยวข้อง 
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2.  วิ เคราะ ห์และประ เมิน

หลักสูตรอย่างสม ่าเสมอจากผู้

ที่มีส่วนได้เสยี 

 

2.1 รายงานผลการประเมิน

ตนเองตามกรอบ คุณภาพ

การศึกษาอาเซียน (AUN-

QA) 

2.2 รายงานผลการวิพากษ์

ห ลักสู ต ร ที่ ส อ ดค ล้อ ง กั บ

คุณภาพการศึกษาอาเซียน 

(AUN-QA) 

2.3 รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่

สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาอาเซียน 

(AUN-QA) 

 

 

ตอนที ่2 

ผลการพจิารณาจากทีป่ระชุมสภาวิชาการ  

ล าดบัที่ มติทีป่ระชุมสภาวิชาการ ผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

1. หน้า 21 ทบทวนการก าหนดช่ือชุดวิชา

นวัตกรรมเกษตร ซ่ึงไม่ควรใช้ช่ือซ า้ซ้อนกบั

วิชาเอก 

มิได้ด าเนินการปรับแก้ เน่ืองจากที่ประชุม

คณะท างานเหน็สมควรคงช่ือเดิมไว้ 

2. ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดค าให้ถูกต้อง ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดค าให้ถูกต้อง

ทั้งเล่มแล้ว 
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บทสรุปผู้บริหาร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร ์
 

ตอนที่ 1 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  
    ชื่อย่อ  พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 
 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing) 
    ชื่อย่อ  M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) 

 
วิชาเอก (ถ้ามี)   - 
 
หลกัการและเหตุผล/ความสำคัญ  

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สังคมสูงอายุ 
และการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้
ปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมากข้ึน  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาล ตระหนักถึง
ความสำคัญของบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ต้องสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการกับความเจ็บป่วยทั้งการเจ็บป่วยวิกฤติและเรื้อรังที่ เป็นปัญหาของประชาชน รวมถึงสามารถให้
คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูสภาพของ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการ
ดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ  
 
ปรัชญา  
   “มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ดีหลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิจัย เชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างผู้นำมืออาชีพ” 
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เชื่อว่าบุคคลในกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพที่มีความซับซ้อน ขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม จึงต้องมี
พยาบาลที่มีความรู้เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ การเป็นผู้สอนทางคลินิก และการจัดการทางการพยาบาล ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีต่อประชาชนวัยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย
การบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สุขภาพ ความเจ็บป่วย เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
 

user_SWU
Highlight
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วัตถุประสงค์       
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
สร้างผู้นำมืออาชีพ ลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ

สามารถบูรณาการกับการปฏิบัติ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 1. มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สามารถประเมินวินิจฉัยบำบัดดูแล
ทางการพยาบาล ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง การดูแลระยะยาว และระยะท้ายของชีวิต ด้วยความไว
ทางวัฒนธรรมและครอบคลุมอย่างองค์รวม 

  2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และทักษะทาง
คลินิก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ทีเ่จ็บป่วยทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิต ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
             3. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและสามารถทำงานร่วมกับทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้ 
             4. พัฒนาการเป็นผู้นำได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยง ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

   5. ใช้ข้อมูล สถิต ิดิจทิัลเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และจัดการข้อมูลทางการวิจัย
และการพยาบาลได้ 
 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต     

1. มีทักษะสื่อสาร 
2. มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
4. มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. เป็นผู้มีความเป็นนักวิชาการ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง   
 
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2) 37 หนว่ยกิต 
           โครงสร้างหลักสูตร   
 

หมวดวิชา หน่วยกติ 
หมวดวิชาแกน 10 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 37 หน่วยกิต 
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แผนการรับนิสิต 

ชั้นปีที่ศึกษา 
จำนวนนิสิต / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1. พยาบาลชำนาญการเฉพาะทาง (Clinical nurse specialist)  
2. ผู้บริหารการพยาบาล 
3. นักวิชาการด้านสุขภาพ  
4. อาจารย์พยาบาล 
ทั้งนี้ สามารถประกอบอาชีพได้ในสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในสายปฏิบัติการวิชาชีพและเจ้าของสถานประกอบการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้บัณฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง)  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่าสมรรถนะของมหาบัณฑิตที่ต้องการ ได้แก่ การมี
ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านสุขภาพของศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิจัยทางการพยาบาล มีทักษะความเป็นผู้นำและบริหาร
จัดการทางการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาประเด็นข้อขัดแย้งทาง
จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้นำมาสู่การ
ออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ 
 
แผนการบริหารความเสี่ยง (หลักสูตรมีแผนการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆโดย
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน)  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 4 ทำให้มีข้อ
ได้เปรียบในความคุ้นเคยกับบริบทพ้ืนที่บริการในเขตนี้ การออกแบบหลักสูตรจึงอยู่บนฐานความเข้าใจใน
บริบทพ้ืนที่และความต้องการของผู้เรียน ทำให้สร้างการเรียนรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดสมรรถนะในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและประชาชนผู้ใช้บริการทางด้าน
สุขภาพ อีกทั้งสมรรถนะในการการจัดบริการทางการพยาบาลยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางผ่านการฝึกฝนการสร้าง 
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ฐานของความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ และความคิดสร้างสรรจากการเรียนรู้ข้ามศาสตร์โดยการบูรณาการกับสาขาวิชาทาง social 
sciences เมื่อผู้เรียนสำเร็จจากหลักสูตรนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการเป็นผู้นำการ
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เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เหมาะสมกับบริบท
อย่างแท้จริง ซึ่งตรงกับความประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นเอกลักษณ์ ของ
หลักสูตรที่จะสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้อย่างมั่นคง 

 

ตอนที ่2 
ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ  
 
ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 

1. หน้า 1 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตรให้ถูกต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในหน้า 
10  
 

ไดต้รวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหน้า 10 แล้ว  
จากเดิม  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แก้ไขเป็น ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

2. หน้า 5 ปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตร
ให้สั้นกระชับ ได้ใจความ และสะท้อนต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ 

 

ไดป้รับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้สั้น
กระชับ ได้ใจความ และสะท้อนต่อการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรนี้ แล้ว 
จากเดิ ม  มีความรู้  คู่ คุณ ธรรม  นำเทคโน โลยี            
ดีหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรม วิจัย สร้างสรร 
เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุด้วยความ
เอ้ืออาทร อย่างผู้นำมืออาชีพ 
แก้ไขเป็น  มีความรู้  คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี         
ดีหลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างสรรนวัตกรรมและวิจัย 
เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างผู้นำ
มืออาชีพ 

3. หน้า 5 ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ข้อ 1 โดยควรปรับคำว่า “ผู้ใช้บริการ” เป็น 
“ผู้รับบริบาล” น่าจะเหมาะสมมากกว่า 
 

เนื่องจากคำว่า “ผู้ใช้บริการ” จะครอบคลุมทั้งผู้ที่มี
ภาวะเจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วย อีกทั้งคำว่า 
“ผู้ใช้บริการ” สะท้อนความเป็น client center 
มากกว่าคำว่า “ผู้รับบริบาล” จึงขออนุญาตไม่
ปรับแก้ไข 

4. หน้า 7 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียน
การสอน ตรวจสอบว่าหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ หากไม่มีไม่
ต้องระบุในส่วนนี้ 

ไดตั้ดข้อความ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ออกแล้ว 
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ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 
5. หน้า 7 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่

มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนว่าในกรณีนี้ สามารถรับ
นิสิตต่างชาติเข้าศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร และ
หน่วยงานใดจะเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกปฏิบัติ
ของนิสิตกลุ่มนี้ 
 

ไดต้รวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศกึษาท่ีไม่มีสัญชาติ
ไทย แล้ว สามารถรับนิสิตต่างชาติได้ โดยผู้เข้าศึกษา
ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศ
ของผู้เข้าศึกษา กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ 
ต้องมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้เข้า
ศึกษา หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพ
พยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ใน
ประเทศของผู้เข้าศึกษา ซึ่งกรณีของประเทศไทย 
หน่วยงานกำกับคือสภาการพยาบาล  
ทั้งนี้ กรณีของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาท่ีไม่มี
สัญชาติไทย ดังปรากฏใน มคอ 2 นั้น ได้อิงตาม 
มคอ 1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2563 

6. หน้า 9 ปรับปรุงหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อ 
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัยจากเดิม 4,360
บาท/ปี  เป็น 5,450 บาท/ปี 

ไดป้รับปรุงหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อ 4.1 ค่า
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยจากเดิม 4,360 บาท/ปี   
เป็น 5,450 บาท/ปี แล้ว 

7. หน้า 10 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รายวิชา พรภ511 นโยบาย 
ระบบสุขภาพ และศักยภาพผู้นำ ให้ถูกต้อง
สอดคล้องกัน 

ไดต้รวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พรภ511 นโยบาย ระบบสุขภาพ และ
ศักยภาพผู้นำ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันแล้ว 
จากเดิม  
พรภ511 นโยบาย ระบบสุขภาพ และศักยภาพผู้นำ 
NID511 Policy, Health System, and 
Leadership Competency   
แก้ไขเป็น 
พรภ511 นโยบาย ระบบสุขภาพ และสมรรถนะผู้นำ 
NID511 Policy, Health System, and 
Leadership Competency  
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ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 
8. หนา้ 10 ปรับปรุงชื่อรายวิชา พรภ513 วิจัย

ทางการพยาบาลและสถิติ เป็น วิจัยทางการ
พยาบาลและชีวสถิติ 
 

ไดป้รับแก้ไขรายวิชา พรภ513 วิจัยทางการพยาบาล
และสถิติ แล้ว  
จากเดิม  
พรภ513 วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  
NID513 Nursing research and Statistics 
แก้ไขเป็น 
พรภ513 วิจัยทางการพยาบาลและชีวสถิติ  
NID513 Nursing Research and Biostatistics 

9. หน้า 10 และ หน้า 15 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง 
รายวิชา พรภ514 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาล 
และการนำผลการวิจัยไปใช้ ให้ถูกต้อง 
 

ไดต้รวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ514 สัมมนาวิจัย
ทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยไปใช้ แล้ว 
เนื่องจาก 
รายวิชานี้ไม่มีชั่วโมงบรรยาย เป็นการสัมมนา ฝึก
ปฏิบัต ิและศึกษาด้วยตนเอง 2(0-4-2) จึงขออนุญาต
ไม่ปรับแก้ไข ทั้งนี้ อีกหลักสูตร (พย.ม.เวชปฏิบัติ
ชุมชน) ได้ปรับให้ตรงกันแล้ว 

10. หน้า 11 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พผญ532 การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในภาวะปกติ เฉียบพลันและเรื้อรัง โดย
ควรพิจารณาการใช้คำที่มีความหมายว่า 
“ผู้สูงอายุ” ให้เหมือนกันกับในรายวิชาอ่ืน 

ไดต้รวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา พผญ
532 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะปกติ 
เฉียบพลันและเรื้อรัง ให้เหมือนกันกับในรายวิชาอ่ืน
แล้ว 
จากเดิม  
NAD532 Nursing Care of Adults and Older 
adults with Critical, Acute, and Chronic 
illness   
แก้ไขเป็น 
NAD532 Adult and Gerontological Nursing 
with Critical, Acute, and Chronic illness   

11. หน้า 11 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ617 
ธุรกิจการดูแลสุขภาพ ให้ถูกต้อง 

ไดต้รวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ617 ธุรกิจการดูแล
สุขภาพ และดำเนินการปรับแก้ไข แล้ว 
จากเดิม 3(3-0-6) 
แก้ไขเป็น 3(2-2-5) 
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ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 
12. หน้า 11 หมวดวิชาเลือกควรตรวจสอบการ

กำหนดรหัสรายวิชาให้เหมาะสม สอดคล้องกัน
ทั้งหลักสูตร 

ไดต้รวจสอบการกำหนดรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกัน
ทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว 

13. หน้า 13 ตรวจสอบการเขียนจำนวนหน่วยกิต
ในแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
ให้ถูกต้อง 

ได้ตรวจสอบการเขียนจำนวนหน่วยกิตในแผนการ
ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ให้ถูกต้องแล้ว 

14. หน้า 14 – 17 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อ
รายวิชา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้
คำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ให้มีรูปแบบ
เดียวกันทุกรายวิชา 

ไดต้รวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อรายวิชา คำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้คำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 
ตัวพิมพ์เล็ก ให้มีรูปแบบเดียวกันทุกรายวิชาแล้ว 

15. หน้า 16 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พผญ
533 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต และ รายวิชา 
พผญ534 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลแบบ
ประคับประคองด้วยนวัตกรรม 

ไดต้รวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พผญ533 ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและ
วิกฤต และ รายวิชา พผญ534 ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลแบบ
ประคับประคองด้วยนวัตกรรม แล้ว แต่เนื่องจาก
รายวิชาทั้ง 2 เป็นรายวิชาปฏบิัติ จึงขออนุญาตไม่
ปรับแก้ไข โดยขอคงชั่วโมงปฏิบัติดังเดิม 3(0-9-0) 
 

16. หน้า 17 ปรับปรุงการใช้คำในการเขียนชื่อ
รายวิชา คำอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ616 
นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
โดยเปลี่ยนคำว่า “มโนทัศน์” เป็น คำว่า 
“แนวคิด” น่าจะเหมาะสมมากกว่า 

ไดป้รับปรุงการใช้คำในการเขียนชื่อรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ616 นวัตกรรมการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล โดยเปลี่ยนคำว่า 
“มโนทัศน์” เป็น คำว่า “แนวคิด” แล้ว 

17. หน้า 34 ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนดไว้ 

ไดป้รับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรให้ถูกต้องครบถว้นตามเกณฑ์ท่ี สป.อว. 
กำหนดไว้ 

18. หน้า 102 ตรวจสอบปี พ.ศ. ที่มีการวิพากษ์
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

ไดเ้พ่ิมข้อมูลตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลให้เป็นปัจจุบันแล้ว ดัง
ปรากฏในภาคผนวก ง 

19. ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้อง 
 

ไดต้รวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้องใน
ทุกจุดแล้ว 
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ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 
20. เพ่ิมหวัข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน

หมวดที่ 2 หัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ได้เพ่ิมหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ในหมวดที่ 
2 หัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แล้ว ดังนี้ 
1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcome: ELO) 
             ELO 1 มีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 ELO 2 ผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ELO 3 แสวงหาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได ้
             ELO 4 มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
ด้านวิชาการและด้านวิจัย 

ELO 5 มีความเป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา 
เป็น พ่ี เลี้ ยงที่ ก่อให้  เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
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บทสรุปผู้บริหาร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

คณะพยาบาลศาสตร์  
 

ตอนที่ 1 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
    ชื่อย่อ  พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
 ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม Master of Nursing Science (Community Health Nurse Practitioner) 
    ชื่อย่อ  M.N.S. (Community Health Nurse Practitioner) 
 
วิชาเอก (ถ้ามี)   - 
 
หลักการและเหตุผล/ความสำคัญ  

การพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไปตามกรอบไทยแลนด์ 4.0 เน้นการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน  
โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาทุกด้าน  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้นโดยการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่าง
รวดเร็ว ในกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น โลกไร้พรมแดน ที่มีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี  โดยที่คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาสุขภาพ การ
เจ็บป่วยจากพฤติกรรมสุขภาพมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้อง
ได้รับการรักษาต่อเนื่องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา และเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมาจากการสูญเสีย
ความสามารถในการทำงานลดลง นอกจากนี้สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่มีการแพร่ระบาดใน
ชุมชนที่รุนแรงการพัฒนาต้องให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ตลอดจนการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญเพ่ือให้มีความสามารถ
ศึกษาและนำใช้ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบการจัดการบริการด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน ได้คำนึงถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดการเรียนการสอน 
 
ปรัชญา  

บูรณาการองค์ความรู้ สร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา สู่การจัดการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมแบบองค์รวม 
 
 
 
 

user_SWU
Highlight
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วัตถุประสงค์   
มหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความ

แตกต่างด้านวัฒนธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนขั้นสูง 
2. มีความรอบรู้ อย่ างลึกซึ้ งทางด้ านการพยาบาลสุขภาพชุมชนและศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น และการบริหาร
จัดการในระบบสุขภาพชุมชน 

3. บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลสุขภาพชุมชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนและปฏิบัติการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาตนเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการแสวงหาความรู้และมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงและทำงานเป็นทีมกับเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน สามารถประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพและผลกระทบเพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมอิย่างต่อเนื่อง 

6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการสื่อสารเพ่ือสุขภาพและการจัดการสารสนเทศเพ่ือ
นําไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

ไม่มี 
 
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2) 39 หนว่ยกิต 
           โครงสร้างหลักสูตร   
 

หมวดวิชา หน่วยกติ 
หมวดวิชาแกน 10 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 14 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 39 หน่วยกิต 
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แผนการรับนิสิต 
 

ชั้นปีที่ศึกษา 
จำนวนนิสิต / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา  
1. พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอิสระ 
 

วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้บัณฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง)  
 การวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามสมรรถนะที่ต้องการ/คาดหวังของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน จากบุคคลสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้เรียนในอนาคต ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (รพช) จำนวน 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 
ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฯลฯ จำนวน 54 โรงพยาบาล  2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำบล ในจังหวัดนครนายก และสระแก้ว   จำนวน 66 แห่ง 3) ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 
จังหวัด และ4) ผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 30 และ 31 โดย
ส่งแบบสอบถามและให้ตอบกลับผ่าน QR code ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 -21 มกราคม 2563 ผลการ
วิเคราะห์เป็นดังนี้  
 จำนวนผู้ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ 10 -21 มกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 86 คน 
โดยมีผู้ตอบที่มีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการ จำนวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 29.07 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.49 และพยาบาลวิชาชีพ (NP) 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 65.11 สังกัดหน่วยงาน ระดับปฐมภูมิ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 ระดับทุติยภูมิ 
จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ระดับตติยภูมิ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และสังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ สสจ. สสอ. เป็นต้น จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 โดยเมื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พบว่า มีความต้องการ จำนวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.1 ไม่ต้องการ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 วิเคราะห์จำแนกตามระบบบริการ
สุขภาพ 
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หน้า 4 

แผนการบริหารความเสี่ยง  
 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กลยุทธ์ที่สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตร 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน 

1.จำนวนรับนิสิตไม่ เป็นไปตาม
แผน เนื่องจาก เป็นหลักสูตรใหม่
การดึงดูดลูกค้า (ผู้เรียน) อาจต้อง
เพ่ิ มห รือป รับ รูป แบบ มากขึ้ น 
กอปรกับช่วงเวลาในการเปิดรับมี
ความล่าช้ากว่าที่อ่ืนๆ  

1.เร่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
2.พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ให้ดึงดูดลูกค้าเน้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life long learning) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 
ปี  ของมหาวิทยาลัยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้าน
การศึกษาเพื่ อ  พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้
เครื่อ งมื อทางการบริห ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

2.แผนการเรียนการสอนของนิสิต
อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดตาม
ระยะเวลา 

1.การกำกับติดตามนิสิตตลอด
หลักสูตร 
2. การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 
ปี ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา
เพื่อ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุก
ศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ 
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หน้า 5 

ตอนที่ 2  ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ  
 
ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 

1. หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ทบทวนการใช้คำว่า “ความเชี่ยวชาญ” 
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และสามารถวัด
ประเมินผลได้อย่างไร 

ปรับแก้ไขใช้คำว่า สมรรถนะแทน 

2. หน้า 10 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียน
การสอน ตรวจสอบว่าหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ หากไม่มีไม่ต้อง
ระบุในส่วนนี้ 

พิจารณาตัดส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนออก 

3. หน้า 11 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่
มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนว่าในกรณีนี้ สามารถรับ
นิสิตต่างชาติเข้าศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร และ
หน่วยงานใดจะเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกปฎิบัติ
ของนิสิตกลุ่มนี้ 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีสัญชาติ
ไทย การรับเข้าศึกษาของนิสิตกลุ่มนี้อย่างไรก็
ตามต้องผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลซึ่ง
ได้ระบุไว้แล้วในข้อ 6.2 

4. หน้า 14 ปรับปรุงหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อ 
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัยจากเดิม 4,360
บาท/ปี  เป็น 5,450 บาท/ปี 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. หน้า 15 ปรับปรุงชื่อรายวิชา พรภ513 วิจัย
ทางการพยาบาลและสถิติ เป็น วิจัยทางการ
พยาบาลและชีวสถิติ 

ปรับชื่อรายวิชา เป็น วิจัยทางการพยาบาลและชี
วิสถิติ 

6. หน้า 15 และ หน้า 20 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง 
รายวิชา พรภ514 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาล 
และการนำผลการวิจัยไปใช้ ให้ถูกต้องเหมาะสม 

หน้า 15 และ 20 ปรับเป็น 2 (0-4-2) ซึ่งรายวิชา
นี้ไม่มีชั่วโมงบรรยาย มีการฝึกปฏิบัติและศึกษา
ด้วยตนเอง 

7. หน้า 16 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รายวิชา พชช564 ปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้นและฉุกเฉิน และ รายวิชา พชช565 
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนขั้นสูง ให้
ถูกต้องสอดคล้องกัน 

ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา โดยนำคำว่า Practicum 
มาไว้ด้านหน้าแทน 

8. หน้า 16 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ517 
การจัดการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน และ รายวิชา 
พรภ518 การพยาบาลอาชีวอนามัย ให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเองในรายวิชา พรภ 619 การ
จัดการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน และรายวิชา พรภ 
618 การพยาบาลอาชีวอนามัย และ รายวิชา 
พรภ 617 ธุรกิจการพยาบาล เป็น 2 (2-2-5) 
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หน้า 6 

 

ลำดับที่ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรับปรุงแก้ไข 
9. หน้า 19 – 25 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อ

รายวิชา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้
คำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ให้มีรูปแบบ
เดียวกันทุกรายวิชา 

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อรายวิชา คำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้คำตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก  

10. หน้า 44 ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนดไว้ 

ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สป.อว.กำหนดไว้ 

11. ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้อง ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้อง 
 



เอกสารส าหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมอาหาร                      

และการเป็นผูป้ระกอบการ  
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

 
ตอนที่ 1 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  ภาษาไทย ชื่อเตม็  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ                                                           
      (นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ) 
    ชื่อย่อ   วท.ม. (นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ) 

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็  Master of Science  
(Food Innovation and Entrepreneurship) 

 
  ชื่อย่อ  M.Sc. (Food Innovation and Entrepreneurship) 

 
 
วิชาเอก (ถา้มี)  

ไม่มี 
 

หลกัการและเหตุผล/ความส าคญั  
ธุ รกิ จอ าห าร  มี ค วาม เกี่ ย ว ข้อ งโดยตรงกับ การออกแบบและก ารใช้ป ระโยชน์ จ าก

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะเป็น 
อาหารคน อาหารสัตว์ พลังงาน ชีวมวล ทั้งนี้ประชาคมโลกโดยองค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายเพื่อที่จะ
ลดสัดส่วนของอุตสาหกรรมหนัก (Heavy industry) และเพิ่มสดัส่วนของอุตสาหกรรมที่มีการยกระดับการ
ผลิตไปสู่ความย่ังยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิด เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development 
Goal: SDG)  
            อนึ่งการพัฒนาที่ดีคือการพัฒนาบนพื้ นฐานของตนเองเพื่อน าสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ประเทศไทย
นั้น    มีความได้เปรียบเชิงการเปรียบเทยีบ (Comparative advantage) ที่ส าคัญสองประการ ได้แก่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) ซึ่ง
สามารถน าสู่การก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาน าไปสู่ความย่ังยืนได้บนพื้นฐานของความรู้   
            โดยในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง 
โดยมีเนื้อหาหลายส่วนที่ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า และบริการ ผลักดันเศรษฐกิจให้ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม หรือ  Value based economy เช่น 

user_SWU
Highlight
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นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เน้นการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม   เพื่ อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ  โดยมุ่งให้ประเทศไทยสามารถสร้างและส่งออก
เทคโนโลยีของตัวเองได้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-tech) กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ (HeaIth, Wellness & 
Bio-Medical) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์เพื่ ออุตสาหกรรม (Smart Devices 
Robotics & Mechatronics) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Digital & Embedded Technology) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และการเพิ่ มมูลค่าการบริการ 
(Creative, Culture & High Value Service)  เป็นการผลักดันเพื่ อให้เกิดเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนโดย
นวัตกรรมที่ เรียกว่า Value based economy  ดังนั้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารนั้นแทรกตัวอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่าสองอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ, กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าการบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่
ประเทศจะพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมั่นคงนั้นจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
ที่มีทกัษะ ความรู้  ความสามารถที่จะช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
            จากแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ ที่เน้นการสร้างการผลิต      
ที่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการอย่างย่ังยืน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัย    ศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในคิด ออกแบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อเพิ่ มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรซึ่ งจะมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือน          
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน  ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตตรง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ       
จากการที่คณะฯ ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตรโดยเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง มาแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ และ
เสนอแนะแนวทางในการจัดท าหลักสูตรใหม่ (ดังเอกสารแนบ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าการ     
จัดท าหลักสูตรเพื่ อพัฒนาก าลังคนด้านการพัฒนานวัตกรรมมีความจ าเป็น และจะช่วยส่งเสริม             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหัวใจส าคัญอยู่ที่การสร้างบัณฑิตให้มีพื้ นฐานความรู้      
ตามสาขาวิชานั้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผนวกกับความรู้และทักษะ ด้านต่าง ๆ     
การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การบริหารจัดการที่จ าเป็น มีทักษะ และสามารถผลักดันนวัตกรรมไปสู่    
เชิงพาณิชย์  
 
ปรชัญา  

ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างองค์ความรู้            
ที่มีการบูรณาการศาสตร์เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาธุรกจิอาหารอย่างย่ังยืน 
 
วตัถุประสงค ์ 

 เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้  ความสามารถดังนี้  
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 1. มีความรู้ และทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิด      
เชิงออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างธุรกจิอาหาร 

2. มีทักษะในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมอาหารที่ ผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 

3. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่น าไปสู่การพัฒนาธุรกจินวัตกรรมทางด้านอาหาร 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
 
คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต  

1. มีทกัษะการสื่อสาร 
2. สมรรถนะของหลักสตูร 

2.1. สามารถคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)  และใฝ่รู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากผลิตผลทางการเกษตรด้วยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.2. ออกแบบโมเดลทางธุรกจิส าหรับธุรกจิอาหารที่มีความสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้บริโภค   

2.3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์ อดทน และเสยีสละเพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณ
ในการท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 

 
จ านวนหน่วยกิตและโครงสรา้งหลกัสูตร  
 โครงสร้างหลักสตูร แบบ ก 2 รวม 36 หน่วยกติ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ  
   - วิชาเอกบังคับ 12   หน่วยกติ 
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกติ 
- ปริญญานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ 
 
 โครงสร้างหลักสตูร แบบ ข  รวม 36 หน่วยกติ  

หมวดวิชา หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ  
   - วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกติ 
   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
- สารนิพนธ ์ 6  หน่วยกติ 
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แผนการรบันิสิต  

ชั้นปีที่ศึกษา 
จ านวนนิสิต / ปีการศึกษา 

2565 2566  2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 15 15 15 15 15 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 
 1.ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกจิด้านอาหาร 
 2.นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารในหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
 3.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารในหน่วยงานรัฐ และเอกชน  
 4.ผู้บริหารหน่วยงานที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกจิด้านอาหาร 
 5.อาจารย์ หรือนักวิชาการด้านนวัตกรรมอาหาร 
 6.อาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้อง  
 
วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ชบ้ณัฑิต(หลกัสูตรใหม่)  

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้จัดโครงการประชุมเสวนาเพื่อพัฒนา
ก าลังคนด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

1) เพื่ อแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ ด้านหลักสูตรเชิงนวัตกรรมระหว่างผู้ ทรงคุณวุฒิ             
และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
 2) เพื่ อให้ได้กรอบแนวความคิด ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะ เพื่ อการออกแบบหลักสูตร             
เชิงนวัตกรรม 

 
การเสวนาในคร้ังนี้ ได้รับเกยีรติจากวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีบทบาทส าคัญด้านอุตสาหกรรม

สาขาต่างๆ ของประเทศ จ านวน  3 ท่าน ดังนี้   
 
1.คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มธุรกจิพลังงานหมุนเวียน  บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 
2.คุณหมอรุจเวทย์ ทหารแกล้ว  
รองประธาน  บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากดั  
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3.คุณธนาวัฒน์ ศรีคิรินทร์  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนิโนเฟรซ จ ากดั 
 
ผลการเสวนาสามารถสรุปเนื้อหา โดยย่อได้ดังนี้   

 
1) การจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น หัวใจส าคัญอยู่ที่การสร้างบัณฑิตให้มีพื้ นฐานความรู้
ตามสาขาวิชานั้น ผนวกกบัความรู้และทกัษะ ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น 
การสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน การน าเสนอข้อมูล) กระบวนการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ 
และธุรกจิเบื้องต้น เป็นต้น 
 
2) ควรแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือบริษัทชั้นน า              
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่ อให้อาจารย์ได้เรียนรู้ ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี          
ของมหาวิทยาลัยและบริษัทเหล่านี้  ขณะเดียวกันท าให้อาจารย์ได้รับทราบถึงความต้องการ      
ของภาคเอกชน และพลวัตการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ภาคเอกชนยินดีที่จะรับนิสิตไปดูงาน
หรือฝึกงาน อีกทั้งมีความยินดีที่ให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆในภาคเอกชน เช่น ผู้บริหารระดับสูง 
นักวิจัย และผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร เพื่อให้ความรู้      
แก่นิสติ ต่อไป   
 
1) ต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความ
กระตือรือร้น เป็นต้น โดยคุณรุจเวทย์ ได้น าเสนอ Functional Competency ด้าน Research & 
Development ของบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากดั ดังนี้   

 
Functional Competency:  
1.ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีความรู้ เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสามารถน าความรู้ดังกล่าวมา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม      
เพื่อเพิ่มคุณภาพ มูลค่าของสนิค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกจิ 

 
 

2.ความรู้ทางการออกแบบงานวิจัยและระเบียบวิธวีิจัย 
มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธกีารวิจัย และการจัดการคลังความรู้
ของงานวิจัย เพื่อให้ง่ายต่อการน าข้อมูลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์      
และกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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3.การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
รู้และเข้าใจหลักการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยการจ าแนก 
จัดล าดับความส าคัญ เปรียบเทียบ สามารถระบุเหตุผล หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
นั้นๆ เพื่อใช้ในการคิดสร้างสรรค์ การตัดสนิใจแก้ปัญหา และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 
4.ทกัษะการสื่อสารและการน าเสนอ 
สามารถสร้างรูปแบบการสื่อสาร การรับข่าวสาร และน าเสนอข้อมูลต่างๆได้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ ที่ตรงกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้ รับสาร 
รวมทั้งสามารถออกแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
5.ทกัษะการคิดนอกกรอบ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความคิดนอกกรอบ จากการศึกษาค้นคว้า ความรู้ เทคโนโลยี          
และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงาน กระบวนการผลิต ทั้งสามารถสร้าง
ระบบงานใหม่หรือผลิตภัณฑใ์หม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันเชิงธุรกจิ 

 
6.การบริหารโครงการ 
สามารถก าหนด ทิศทาง แผนงาน โครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากร การควบคุม            
และการด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล สรุปผล
โครงการ และให้ค าแนะน าแก่ทมีงาน 

 
7.แนวคิดพื้นฐานทางธุรกจิ 
มีความรู้  ความเข้าใจ ภาพรวมของธุรกิจ (ด้านการตลาด การเงิน บัญชี บุคคล สารสนเทศ)          
และสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริหาร/
ก าหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย รวมถึงสามารถพยากรณ์ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยที่น าไปสู่
กระบวนการทางธุรกจิ  

 
แผนการบริหารความเสีย่ง  
 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้การพัฒนาหลักสตูรต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable 
Development Goal: SGD) ซึ่งเน้นเร่ือง (1) การส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และนวัตกรรม (2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและศักยภาพของภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมเกษตร (3) การออกแบบ และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และขยายโอกาสของประเทศ
ในการสร้างเศรษฐกจิฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) เป็นต้น  ขณะเดียวกันผู้ส าเรจ็
การศึกษานั้นต้องมีทักษะความเป็นผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิด   
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อย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ความรู้บนพื้นฐานการศึกษาค้นคว้า วิจัย ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการผลิต ทั้งสามารถออกแบบและสร้างระบบงาน
ใหม่  ผลิตภัณฑใ์หม่ หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันขององค์กร และของประเทศชาติ 
 

 
ภาพที่ 2 Bio Economy ความได้เปรียบและโอกาสของประเทศไทย 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2562) 
 

       อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญกับประเทศไทยโดยช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ในด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ในด้านการเป็นฐานการผลิตอาหารที่ส าคัญ
ของโลก โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารในอันดับต้น ๆของโลก อย่างไรกต็ามจากสภาวะ   
การเป ล่ียนแปลงทั้ งด้ านเทคโนโลยีพ ลิกผัน  (Disruptive technology) และพฤติกรรมผู้ บ ริโภค 
(Consumer behavior) โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19     
ท าให้ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากมีการปิดเมืองและท างานหรือเรียนออนไลน์         
และถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วประชาชนยังคงต้องมีความระมัดระวังมากกว่าก่อนการระบาดซึ่งจะท าให้
พฤติกรรมดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบที่ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งเน้นที่           
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
รวมถึง พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) ที่ได้รับ      
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้งานวิจัยและนวัตกรรมมีส่วนใน    
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการใช้งานเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น การสร้างธุรกิจ Startup และการ
จัดตั้งบริษัท Holding company ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างงานวิจัย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
นักวิจัย นวัตกร และผู้ที่มีองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมอาหารที่มองเหน็โอกาสและความก้าวหน้าทางด้าน
ธุรกจิอนัจะมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเรว็     

ดังนั้นหลักสตูรนวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นที่จะผลิตนักพัฒนา และจัดการ
นวัตกรรมที่มีพื้ นฐานจากนักวิทยาศาสตร์  นักอุตสาหกรรมที่มีมุมมองการเป็นผู้ ประกอบการ              
และผู้ บ ริหารองค์กร โดยมีการพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้วยแนวคิดนวัตกรรมระบบเปิด              
(open innovation) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนองค์ความรู้  แนวคิดและประสบการณ์        
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หรืออาศัยความร่วมมือกบัองค์กรที่มีความพร้อม และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ 
(real sector) มาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ผ่านการบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่ อมุ่งสู่การผลิตมหาบัณฑิตที่มีกระบวนการเข้าใจปัญหาที่แท้จริง         
ของผู้บริโภค น าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มการสร้าง
นวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์และการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้จริง รวมทั้งมีทกัษะทางด้านธุรกิจเบื้องต้น 
มีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดี มีมุมมองเชิงอุตสาหกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้อง
กับนโยบายหลักของชาติด้านนวัตกรรมและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ในการสร้างความรู้             
และนวัตกรรม เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจาก
ภายในประเทศควบคู่ไปกบัการเชื่อมโยงกบัประชาคมโลก 
 
ตอนที่ 2 
ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ  
ล าดบัท่ี มติที่ประชุมสภาวิชาการ ผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ทบทวนการก าหนดชื่อสาขาวิชา ควรเปลี่ยนค า
ว่า “ความ” เป็น ค าว่า “การ” น่าจะเหมาะสม
และสามารถเรียกชื่อสาขาวิชาได้ง่ายกว่าหรือไม่ 
อย่างไร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว  

2. หน้า 2 ปรับปรุงการเขียนอาชีพที่ประกอบได้
หลังส าเรจ็การศึกษา โดยเพิ่มเติม อาชีพอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เปิดกว้างในการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพิ่มเติมข้อมูล
ตามข้อเสนอแนะแล้ว  

3. หน้า 9 ปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสตูร
ให้สั้น กระชับ ได้ใจความและสะท้อนต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสตูร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้แก้ไข
ปรัชญาหลักสตูร ตามข้อเสนอแนะแล้ว  

4. หน้า 17 ทบทวนการก าหนดหมวดวิชาเลือก 
โดยควรแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นวัตกรรมอาหาร และ กลุ่มการเป็น
ผู้ประกอบการ และจัดให้นิสิตเลือกเรียนใน
กลุ่มต่างๆ จ านวนกลุ่มละ 6 หน่วยกิต ซ่ึงจะท า
ให้นิสติได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุก
ด้าน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้แยกกลุ่ม
หมวดวิชาเลือก เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นวัตกรรมอาหาร และกลุ่มการเป็น
ผู้ประกอบการตามข้อเสนอแนะแล้ว  

5. ตรวจสอบการพิมพ์ การสะกดค า การใช้
ตัวอกัษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เลก็ในชื่อ
รายวิชาภาษาองักฤษให้ถูกต้อง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้แก้ไข
ความถูกต้องการใช้ตัวพิมพ์ของชื่อวิชา
ภาษาองักฤษแล้ว  
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