การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มศว ให้ความสาคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ภารกิจด้านวิชาการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตร
หรือมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักใน
การกากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และมีข้อกาหนดตามแบบ มคอ.2 ระบุให้รายงานการสารวจความเป็นไป
ได้ในการเปิดหลักสูตร และเปิดโอกาสให้้ทรงคุ
ผู้ ณวุฒิภายนอกมาวิภาคหลักสูตร ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 8 หลักสูตร ซึง่ ผ่านการอนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
(ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564 เมือ่ วันที่ 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 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้าอย่างยั่งยืน
(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)
(รายละเอียดการวิภาคหลักสูตรผู้ทรงคุ
้ ณวุฒิภายนอกดังภาคผนวก)
“ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของมหาวทิยาลัยที่ http://academic.swu.ac.th/ ”
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2. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่ ซึง่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) เป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Goals) 1. เพื่อดาเนินพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
[Sustainable Development Goals (SDGs)] 2. เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนา
ชุมชน/สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ทั้งนี้ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สานักงานอธิการบดี เป็น
หน่วยงานหลักในการดาเนินงานร่วมกับบุคคคภายนอกได้มีส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีภาพกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของส่วนบริการวิชาการเพื่อสังคม
http://sso.op.swu.ac.th/ และ เว็บไซต์ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ http://planning.op.swu.ac.th/
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ภาคผนวก
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
คณะวิทยาศาสตร์
ตอนที 1
ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชือเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมข้ อมูล)
ชือย่อ วท.บ. (วิศวกรรมข้ อมูล)
ชือเต็ม Bachelor of Science in Data Engineering
ชือย่อ B.Sc. in Data Engineering

วิชาเอก (ถ้ามี)
หลักการและเหตุผล/ความสําคัญ
วิศวกรรมข้ อมูลเป็ นหนึงในศาสตร์หลักทีจําเป็ นในการพัฒนาประเทศ โดยจากสภาวการณ์รวม
ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร พบว่าการเรียนการสอนใน
ระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้ านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้ อมูลนัน มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงใน
การเสริมสร้ างการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพือการพัฒนาประเทศให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ในการ
ปรับตัวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ซึงเป็ นประโยชน์ต่อการเสริมสร้ างและพัฒนาประเทศอย่าง
ยังยืน และพอเพียง โดยหลักสูตรนีมุ่งสร้ างบัณฑิตทีมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอธิบายหลักการ
ด้ านวิศวกรรมข้ อมูลและวิทยาการข้ อมูลได้ ถูกต้ อง
ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ ปัญหาทางวิศวกรรม
ข้ อมูลและวิทยาการข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สือสารแนวทางการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิผลตาม
หลักจรรยาบรรณการจัดการข้ อมูล ประเมินและออกแบบโครงสร้ างพืนฐานเพือรองรับการจัดการข้ อมูลมี
คุณภาพ สามารถนําองค์ความรู้ทีได้ ศึกษามาสร้ างนวัตกรรมทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในงานได้ จริง นําไป
ประยุกต์ต่อยอดในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆทีเกียวข้ องรวมไปถึงช่วยในการบริหารจัดการในองค์กรทัง
ภาครัฐและเอกชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิมขีดความสามารถขององค์กรในการนําข้ อมูลไปใช้ เพือพัฒนา
ประเทศได้ อย่างแท้ จริง
ปรัชญา
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพือพัฒนานวัตกรรมและขับเคลือนธุรกิจอย่างยังยืน
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วัตถุประสงค์
เพือผลิตบัณฑิตทีมีความสามารถดังนี
1.
อธิบายหลักการด้ านวิศวกรรมข้ อมูลและวิทยาการข้ อมูลได้
2.
ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ ปัญหาทางวิศวกรรมข้ อมูลและวิทยาการข้ อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.
สือสารแนวทางการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณการจัดการข้ อมูล
4.
ประเมินและออกแบบโครงสร้ างพืนฐานเพือรองรับการจัดการข้ อมูล
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. มีทกั ษะการสือสาร
2. มีจิตอาสาจิตสํานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตรดังต่อไปนี
3.1 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบโครงสร้ างพืนฐานข้ อมูลให้ ตรงตามหลักการ ข้ อกําหนดต่างๆ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะ
สมตามสถานการณ์
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปัญหาทางวิศวกรรมข้ อมูลด้ วยการคิด
วิเคราะห์ได้ อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการของศาสตร์วิศวกรรมข้ อมูลเพือนําไปต่อยอด หรือ
ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมได้
จํ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัวไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
82 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แผนการรับนิสิต
ชันปี ทีศึกษา
ชันปี ที 1
ชันปี ที 2

2565
50
-

จํ านวนนิสิต / ปี การศึกษา
2566
2567
2568
50
50
50
50
50
50

2569
50
50
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ชันปี ที 3
ชันปี ที 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

50
-

100
-

50
150
-

50
50
200
50

50
50
200
50

อาชีพทีสามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรข้ อมูล นักพัฒนาฐานข้ อมูล วิศวกรประมวลผลกลุ่มเมฆ วิศวกรระบบโครงสร้ างข้ อมูล
วิศวกรการเรียนรู้ของเครืองจักร
2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. นักออกแบบโครงสร้ างข้ อมูล นวัตกรข้ อมูล
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร (
หลักสูตรปรับปรุง)
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ทาํ การสํารวจความต้ องการของตลาดแรงงานจากเว็บไซต์
จัดหางาน LinkedIn/Jobsdb และได้ ข้อสรุปว่าในขณะนีมีความต้ องการตําแหน่งวิศวกรข้ อมูลเป็ นจํานวน
มากดังแสดงในภาพที 1-3 โดยมีฐานเงินเดือนเฉลียอยู่ที 3x,xxx บาท/เดือน ซึง ณ ปัจจุบนั ยังไม่มี
มหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยทีเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมข้ อมูล

รูป 1 ตําแหน่งงานวิศวกรรมข้ อมูลทีประกาศอยู่บนเว็บไซต์จัดหางาน jobsdb.com
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รูป 2 ตําแหน่งงานวิศวกรรมข้ อมูลทีประกาศอยู่บนเว็บไซต์จัดหางาน jobsdb.com

รูป 3 ตําแหน่งงานวิศวกรรมข้ อมูลทีประกาศอยู่บนเว็บไซต์ linkedin

แผนการบริหารความเสียง (หลักสูตรมีแผนการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอืนๆโดย
สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของหลักสูตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน)
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือให้ ผ้ ูสนใจได้ ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับนิสติ ตลอดจนเอกลักษณ์ของหลักสูตร
ซึงสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายประชาคมอาเซียน
ตอนที 2
ผลการพิจารณาจากทีประชุมสภาวิชาการ
ลําดับที
มติทีประชุมสภาวิชาการ
1.
ปรับปรุงการเขียนหน้ าปกและปี พ.ศ. ทีเปิ ด
สอนให้ ถูกต้ อง
2.

3.
4.

5.
6.
7.

ผลการปรับปรุงแก้ไข
ทางหลักสูตรได้ ปรับปรุงการเขียนหน้ าปกและ
ปรับปี พ.ศ.ทีเปิ ดรับจาก พ.ศ. 2564 เป็ น พ.
ศ. 2565
หน้ า 2 ทบทวนการกําหนด ข้ อ 5.4 การรับเข้ า ได้ ปรับแก้ ข้อ 5.4 โดยระบุให้ รับนิสติ ทีสามารถ
ศึกษา เนืองจากหลักสูตรได้ จัดการเรียนการ
ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดีเข้ า
สอนรูปแบบ 2 ภาษา จึงควรรับนิสติ ทีสามารถ มาศึกษาด้ วย
ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดีเข้ า
มาศึกษาด้ วย
หน้ า 2 ตรวจสอบปี การศึกษาทีมีความพร้ อม ทางหลักสูตรได้ ปรับปี การศึกษาทีมีความพร้ อม
ในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและ
ในการเผยแพร่เป็ นปี พ.ศ.
ตามข้ อเสนอ
มาตรฐานให้ ถูกต้ อง
แนะแล้ ว
หน้ า 8 ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้ แก้ ข้อ 2 เป็ น ‘ประยุกต์องค์ความรู้
หลักสูตร ข้ อ 2 โดยควรเขียนอธิบายให้ ชัดเจน ในการแก้ ปัญหาทางวิศวกรรมข้ อมูลและ
ว่าจะสามารถใช้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมข้ อมูล วิทยาการข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ’
และวิทยาการข้ อมูลในการแก้ ปัญหาในเรืองใด
หน้ า 12 ตรวจสอบชือหลักสูตรในข้ อ 2.6.1
ทางหลักสูตรแก้ ชือหลักสูตรจาก วศ.ม. เป็ น
ให้ ถูกต้ อง
วท.บ. ตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
หน้ า 19 – 22 ปรับปรุงคําว่า “ชุดรายวิชา”
หลักสูตรได้ ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
เป็ นคําว่า “ชุดวิชา”
หน้ า 20 – 21 ปรับปรุงชือรายวิชาภาษา
หลักสูตรได้ ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
อังกฤษให้ เหมาะสม ดังนี
- รายวิชา DE491 Computer
Project ปรับเป็ น Data Engineering
- รายวิชา DE494 Computer
Project II ปรับเป็ น Data Engineering II
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8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

หน้ า 20 – 21 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบควรเขียน
หมายเหตุการเลือกเรียนในชุดวิชานีให้ ชัดเจน
ว่านิสติ ทีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและ
เลือกรายวิชาฝึ กงานสามารถลงเรียนรายวิชาใด
ได้ บ้าง

ทางหลักสูตรได้ ชีแจงรายละเอียดของการเลือก
เรียนในชุดวิชาดังนี ‘นิสติ ทีเลือกเรียนรายวิชา
ฝึ กงานจะต้ องเรียนวิชา DE451 เด็ฟออฟส์
และ DE452 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ส่วนนิสติ ทีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจต้ องเรียน
ทุกชุดวิชาและวิชา DE451 เด็ฟออฟส์ DE452
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ DE492
เตรียมสหกิจ
ทบทวนการกําหนดจํานวนหน่วยกิจหมวดวิชา ทางหลักสูตรปรับจํานวนหน่วยกิตของวิชาเลือก
เฉพาะด้ านให้ ลดลง โดยอาจพิจารณานํา
เสรีเป็ น 12 หน่วยกิตและหน่วยกิตของวิชา
รายวิชาทีมีความซําซ้ อนและใกล้ เคียงมารวม เฉพาะด้ านเลือกเป็ น 12 หน่วยกิต โดยที
เข้ าด้ วยกัน และเพิมจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา จํานวนหน่วยกิตทีนิสติ ต้ องลงทะเบียนทังหมด
เลือกเสรีให้ มากขึน
เพือจบการศึกษายังคงเป็ น 124 หน่วยกิต
หน้ า 33 – 46 ตรวจสอบการเขียนคําอธิบาย ทางหลักสูตรได้ ตรวจสอบและปรับคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ ถูกต้ องและมีรปู แบบ รายวิชาภาษาอังกฤษให้ ถูกต้ องและมีรปู แบบ
การเขียนแบบเดียวกันทุกรายวิชา
การเขียนแบบเดียวกันตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
หน้ า 48 ปรับปรุงการเขียนสถาบันทีสําเร็จการ ทางหลักสูตรได้ ปรับปรุงการเขียนสถาบันที
ศึกษาให้ ตรงกับคุณวุฒิการศึกษาในตาราง
สําเร็จการศึกษาให้ ตรงกับคุณวุฒิในตาราง
อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
หน้ า 62 -67 ทบทวนการกําหนดแผนทีการก ทางหลักสูตรได้ ทบทวนและปรับปรุงุ แผนที
ระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ การกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรตามข้ อ
จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้ สะท้ อนนนต่อการ
เสนอแนะแล้ ว
จัดการเรียนการสอนทีแท้ จริง
ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคําให้ ถูกต้ อง ทางหลักสูตรได้ ตรวจสอบและแก้ ไขการพิมพ์
และสะกดคําตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
ปรับแก้ รายวิชาให้ อยู่ในชุดวิชาและเพิมชุดวิชา ทางหลักสูตรได้ ปรับแก้ รายวิชาให้ อยู่ในชุดวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทัวไปเข้ าไปในเล่มหลักสูตร และเพิมชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปเข้ าไป
ในเล่มหลักสูตรตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ตอนที่ 1
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ชื่อย่อ: วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science (Innovation and Industrial Management)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Innovation and Industrial Management)
วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
หลักการและเหตุผล/ความสําคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม จึงเป็ น
หลั ก สู ต รที่ ต อบสนองแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทย ด้ ว ยการนํ า สถาน
ประกอบการเข้ ามาร่วมดําเนินงาน จัดรูปแบบการเรียนการสอนกับอุตสาหกรรมโดยตรงกับพันธมิตรที่
สามารถใช้ สถานที่และการดําเนินการเพื่อร่ วมสอนในหลักสูตร มีความมุ่งหวังให้ มีการพัฒ นาการของ
นิสิตที่เป็ นไปตามความต้ องการของอุตสาหกรรม ทั้งยังมีโครงสร้ างหลักสูตรที่เน้ นผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็ นสําคัญ (Outcome-based education) ผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อเสริมให้
นิสติ บรรลุนวัตกรรมงานวิจัยและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ มาบูรณาการกับ
การวางแผนและการจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อนําไปต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์และใช้
ประโยชน์ได้ จริง
1
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การดํา เนิ น การจั ด การเรี ยนการสอนเน้ น ผลลั พ ธ์ข องนิ สิต ซึ่ งมี ก ารจั ด การเรี ยนการสอนใน
รูปแบบการบูรณาการนําสาระความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชามาจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกันเพื่อนําไปใช้
ในการวิเคราะห์ วิจัย และสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ข้ ึนสําหรับแก้ ไขปั ญหา
ให้ กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะเริ่มต้ นช่วงปี
แรกให้ สามารถแก้ ปั ญ หาปั ญ หาได้ อย่ างมืออาชีพ และวิเคราะห์ พร้ อมนําเสนอแนวทางในการจัดสร้ าง
นวัตกรรม ส่ว นผลลั พ ธ์สุด ท้ ายเน้ น ด้ านการสร้ างการจัด การอุ ตสาหกรรมและนวัต กรรม ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จะช่วยขับเคลื่อนให้ อุตสาหกรรมและประเทศก้ าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้
(knowledge-based society) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน ระดั บโลกให้ มีความแข็งแกร่ งได้
อย่างยั่งยืน
ด้ ว ยตระหนั ก ถึ งความสํา คั ญ ที่จ ะขั บ เคลื่ อ นภาคอุ ต สาหกรรมไทยให้ มี ความสามารถในการ
สร้ างสรรค์ธรุ กิจนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Master of
Science Program in Innovation and Industrial Management) โดยท างมห าวิ ท ยาลั ย ร่ ว ม กั บ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีทักษะความเป็ นผู้ประกอบการ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้ อ มทั้งเข้ า ใจการบริหารจัดการและการวางแผนนวัตกรรรมในมิติต่า งๆ
เพื่ อ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ สร้ างความสามารถในการแข่ งขันและเพิ่ มมูลค่ า
ให้ กบั สินค้ าและบริการ ซึ่งจะเป็ นการสร้ างมูลค่าให้ กบั ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
ปรัชญา
บูรณาการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและจัดการอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. บูรณาการความรู้แต่ละศาสตร์ เพื่อใช้ การแก้ ปัญหา วิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรม สินค้ า/
บริการให้ กบั อุตสาหกรรม
2. สร้ างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการอุตสาหกรรม
3. บริหารจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ด้ วยหลักการความเป็ นผู้ประกอบการใหม่
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. มีความสามารถสืบค้ นข้ อมูล ประเมินคุณภาพข้ อมูล และสื่อสารนําเสนอข้ อมูลได้ อย่างทันท่วงที
2. มีความสามารถแยกแยะและสรุปประเด็นปัญหาเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในทางบริหารได้
3. มีความสามารถสร้ างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของอุตสาหกรรม
4. มีความสามารถบริหารนวัตกรรมได้ อย่างสร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
2
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จํ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

แผน ก 2 ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาบังคับ
1.1 พัฒนาศักยภาพด้ านตรรกศาสตร์
1.2 ด้ านวิศวกรรมศาสตร์
1.3 ด้ านการบริหารจัดการ
1.4 ด้ านการบูรณาการนวัตกรรม
2.หมวดวิชาเลือก
3.ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า
แผนการรับนิสิต
ชั้นปี ที่ศึกษา

จํ านวนนิสิต/ปี การศึกษา
2563

2564

2565

2566

2567

ชั้นปี ที่ 1

10

10

10

10

10

ชั้นปี ที่ 2

-

10

10

10

10

รวม

10

20

20

20

20

10

10

10

10

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2. นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต
3. นักบริหารจัดการนวัตกรรม
4. นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน
5. หัวหน้ าแผนก/ผู้จัดการด้ านการจัดการอุตสาหกรรม
3
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วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง)
หลั ก สูต รเริ่ มขึ้ น จากความร่ วมมื อ ของการทาบทามจากสํานั ก งานวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่ งชาติ (สวทช.) ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ โดยการเรี ยนของนิ สิต ใน
หลัก สูต รจะเกิด ขึ้น เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการของภาคเอกชนสมั ครเข้ าร่ ว มโครงการและทาง สวทช เป็ นผู้
สัมภาษณ์และประเมินความเป็ นไปได้ ในการสนับสนุ น หรือการให้ ดําเนินการ ทั้งนี้การดําเนินการของ
หลักสูตรจะเกิดขึ้นจากความต้ องการของตลาดแรงงานก่อน โดยทางผู้ประกอบการมีส่วนร่ วมในการ
สนับ สนุ น ทุน วิจัยกับ มหาวิทยาลัยและทาง สวทช เป็ นผู้สนั บ สนุ น การค่ าเล่ าเรี ยนและ เงิน เดือน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ได้ มีการดําเนินงานในสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเป็ นหลัก เนื่องจาก สวทช จะทําการประเมินศักยภาพของคณาจารย์ท่เี ป็ นเหมือนที่ปรึกษา
ของบริษัทต่างๆ ด้ วย และได้ เริ่มขยายผลในอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ ทําให้ การสํารวจตลาดแรงงาน
บัณฑิตแตกต่างจากการทําหลักสูตรในรูปแบบเดิม โดยความต้ องการตลาดแรงงานเกิดขึ้นและทําให้ นิสิต
ในระดับบัณ ฑิตศึกษาได้ งานทําเลย ไม่ ใช่ เป็ นการไปสู่ตลาดแรงงานเหมือนแต่ก่อน อย่ างไรก็มีการทํา
ความร่ วมมือร่ วมกับเครือข่ ายมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดังนั้นแบบสํารวจนี้ได้ สาํ รวจขึ้นเพื่ อเปิ ดหลักสูตรใหม่ ได้ มีการสรุป ผลจากภาวะการมี งานทํา
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 498 คน ของนิสติ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย สะท้ อนผลดังนี้
1. จํานวนสถานประกอบการที่นิสติ ปริญญาตรีได้ งานทํา ร้ อยละ 58 เป็ นขนาด SMEs
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2. รูปแบบขององค์กรเป็ นแบบบริษัทภายในประเทศ ร้ อยละ 58 และภูมิภาคอาเซียนร้ อยละ 17

ดังนั้นจึงได้ หาแนวทางในการสร้ างความร่วมมือหรือรับฟั งความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
สวทช ตามเป้ าหมายของหลักสูตร
ทํา การปรึ ก ษาแนวทางในการเปิ ดหลั ก สู ต รจากหลั ก สู ต รของ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ในโครงการ Sci Fi และสอบถามไปยัง สวทช. เพื่อดําเนินการนํา MOU ที่ได้ จัดทํากับหน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมาพิจารณาก่อนเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้นิสิตจะดําเนินการตามรูปแบบของโครงการ HiFI
ที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1. นิสติ ได้ เรียนในหลักสูตรปริญญาโท เพื่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
2. นิสติ ได้ เรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้ อมด้ านทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ก่อนเข้ าสู่บริษัท
3. นิสติ ได้ ทาํ งานร่วมกับบริษัท ตลอดหลักสูตรเป็ นเวลา 2 ปี
4. นิสติ ได้ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
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สมรรถนะ
ELO

ความสามารถ (Ability)

1

จัดการข้ อมูลเพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (Utilize)

2

3

4

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Assessment)

1.1 มีความสามารถในการสืบค้ นข้ อมูล
(Literature review)
1.2 สามารถประเมินคุณภาพข้ อมูลได้ อย่าง
เหมาะสม (Data and Information appraisal)
1.3 สามารถจัดการข้ อมูลและจัดเก็บพร้ อมใช้
ในระบบปฏิบัติการ และนําเสนอได้ อย่าง
ทันท่วงที (Data and Information
Operation/Management)
แก้ ปัญหาตามความต้ องการของ
2.1 สามารถแยกแยะและสรุปประเด็นปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรมได้ อย่างมืออาชีพ
การสื่อสารในอุตสาหกรรม (Communication in
Business)
2.2 ประเมินสถานะวงจรผลิตภัณฑ์ (Product
life cycle)
2.3 จําแนกการบริหารการปฏิบัติการ
(Operations Management)
3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer
วิเคราะห์เทคนิคเพื่อสร้ างมูลค่าหรือ
behavior)
ผลผลิตให้ อุตสาหกรรม
3.2 วางแผนการออกแบบและผลิตให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า (Emotional
design/productivity)
3.3 ค้ นหานวัตกรรมที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
(Innovative Industrial Solution)
มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เพื่อจัดการ 4.1 สร้ างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการ
อุตสาหกรรม
นวัตกรรมได้ อย่างสร้ างสรรค์และมี
4.2 จัดการนวัตกรรมเพื่อใช้ ในระบบ
ประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรม
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แผนการบริหารความเสีย่ ง
1. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social media เพื่อสร้ างความเข้ าใจของหลักสูตรให้ แก่
ผู้เรียนในอนาคต
2. จัดสร้ างเครือข่ายผู้ประกอบการให้ เข้ มแข็งเพื่อให้ นิสิตสามารถฝึ กปฏิบัติและเพิ่มทักษะของการ
ทํางานที่เป็ นปัจจุบัน
3. พัฒนาคณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบและคณาจารย์ประจําหลักสูตรให้ มีความสามารถในการสอนแบบ
coaching และ mentoring ซึ่งเป็ นรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับลักษณะของหลักสูตร
4. จัดการประเมินความสามารถของบัณ ฑิต ให้ มีความรอบรู้ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีลักษณะของ
ความเป็ นผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดความรู้ไปสู่นวัตกรรม มีการบริหารจัดการความรู้เพื่อ
นําไปใช้ ในการประกอบการได้ อย่างมีคุณภาพ
ตอนที่ 2
ผลการพิจารณาจากทีส่ ํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลําดับ
มติที่ประชุม
ผลการปรับปรุงแก้ไข
ที่
1. หลักสูตรเป็ นศาสตร์ทางด้ านการจัดการอุตสาหกรรม 1. หลักสูตรได้ ดาํ เนินการปรับปรุงแก้ ไขจาก
เป็ นหลักการเพิ่มแนวคิดในส่วนนวัตกรรมถือเป็ น
จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้ เป็ นหลักสูตร
ส่วนหนึ่งของการจัดการอุตสาหกรรมให้ มีคุณค่าเพิ่ม
ปกติ (ระบุหน้ าในพหุวิทยาการ)
ไม่ได้ มีลักษณะเป็ นพหุวิทยาการ และนวัตกรรมไม่ใช่ 2. หลักสูตรได้ เปลี่ยนอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ จํานวน 2 ราย ดังนี้
ศาสตร์ โดยเป็ นทักษะของการทํางานได้ ซึ่งไม่
1) ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
สอดคล้ องตามหลักการของหลักสูตรพหุวิทยาการ
2) อ.ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้
กําหนดคํานิยามไว้ ว่า หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่ประกอบด้ วย
ศาสตร์จากสาขาวิชาต่างๆ มารวมกันไว้ ในลักษณะที่
แต่ละรายวิชาสามารถแยกเป็ นอิสระจากกันได้
หลักสูตรได้ เพิ่มอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่
2.
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1) รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
2) ผศ.ดร.วีระนันท์ คํานึงวุฒิ
3) ผศ.ดร.พิลดา หวังพาณิช
4) ร้ อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์
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ลําดับ
ที่
3.

มติที่ประชุม

ผลการปรับปรุงแก้ไข

-

4.

-

ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขประวัตแิ ละผลงานทาง
วิชาการอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ มีคุณสมบัติ
สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เพิ่มประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ราย และ
อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ จํานวน 4 ราย
ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหาหมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย์ให้ มีความสอดคล้ องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย

8

เอกสารใช้ สาหรับในการประชุมเท่านั้น

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
ตอนที่ 1
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ชื่อย่อ ศศ.ม. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ชื่อเต็ม Master of Arts (Development Education)
ชื่อย่อ M.A. (Development Education)

วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
หลักการและเหตุผล/ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ เปิ ดการสอนในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้ างดุษฎีบัณฑิต
ที่มีความเป็ นผู้นาในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้ ยุคสมัยของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่มุ่งสู่ความทันสมัย ความเป็ นอุตสาหกรรม ตามแบบอย่างประเทศตะวันตก แม้ ว่าหลักสูตรดังกล่าวจะได้
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาถึงปั จจุ บัน แต่กไ็ ด้ มีการปรับปรุงเนื้อหา ปรัชญาและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนให้ มีความสอดคล้ องกับยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผลของ
การพัฒนาประเทศตามแนวทางในยุ ค แรกได้ รับการตั้ งคาถาม และวิพากษ์อย่ างกว้ างขวางในแวดวง
วิชาการ หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้ มีการเคลื่อนตัวไปสู่การวิพากษ์
การพัฒนา และสร้ างความรู้ด้านการพัฒนาของสังคมไทย ในหลากหลายประเด็นไปสู่การนักปฏิ บัติใน
ลักษณะของบุคลลแห่การเปลี่ยนแปลงสังคม (Change agent) ที่มองการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้ านโดยใช้
การศึกษาเป็ นสิ่งขับเคลื่อน เพื่อให้ เกิดการถ่ ายทอดความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการณ์ความรู้ท่ีเกิด จา
การศึกษากับการพัฒนาอย่ างยั่งยืนที่จะนาสู่การคลี่คลายปั ญหาและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ที่ได้ รับการ
ยอมรับในวงวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับสากล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และบูรณาการ
ความรู้ในด้ านการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ
โดยเป็ นผู้ ท่ีสามารถถ่ า ยทอดความรู้ด้ า นการพั ฒ นาให้ สังคมเกิด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยืน (Sustainable
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Development) และเป็ นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Change agent) ที่ต้งั อยู่บนความเป็ นธรรม
ของสังคม เป็ นการสร้ างพื้นฐานทางวิชาการให้ กับผู้ประสงค์จะศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพั ฒ นศึกษาศาสตร์ ให้ มีองค์ค วามรู้ และทักษะที่เพี ยงพอ สาหรั บ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย
ปรัชญา
สร้ างบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่บูรณาการความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. มีทกั ษะการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ท่เี กิดจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สามารถดาเนินการวิจัยด้ านการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Education for development)
3. สามารถพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพัฒนาด้ านการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. มีทกั ษะการสื่อสาร
2. มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
3. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ และสามารถประยุกต์
องค์ความรู้ไปใช้ ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน
จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
แบบ ก2
หมวดวิชา
- หมวดวิชาพื้นฐาน
- หมวดบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แบบ ข
หมวดวิชา
- หมวดวิชาพื้นฐาน
- หมวดบังคับ
- หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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- ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวม

6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผนการรับนิสิต
ชั้นปี ที่ศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
15
0
15
0

จานวนนิสิต / ปี การศึกษา
2566
2567
2568
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2569
15
15
30
15

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ นักวิชาการในหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระ
2. นักการศึกษาด้ านการพัฒนาสังคม
3. นักวิจัยด้ านการพัฒนาสังคมในองค์กรภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนากรหรือนักวิชาชีพบริหารส่วนท้องถิ่น
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต(หลักสูตรใหม่)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิต ให้ เ ป็ นผู้ ส ามารถบู ร ณาการแนวคิ ด ทางการศึ ก ษาและ
สังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาโดยยึดประเด็นปัญหาสังคมเป็ นจุดบูรณาการ ด้ วยวิธกี ารศึกษาวิจัย
อย่างเหมาะสมกับลักษณะปัญหา โดยเฉพาะการแก้ ปัญหาที่ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเด็น
ของการพัฒนาสังคมที่มีมิติความหลากหลาย จะพัฒนาหลักสูตรให้ บัณฑิตมีมุมมองการถ่ายทอดความรู้
ด้ านพัฒนาแบบองค์รวม โดยการประยุกต์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น ศึกษาศาสตร์ สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ให้ เข้ ากับลักษณะปั ญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ
ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แห่ งองค์การสหประชาชาติ
17 ประการ คือ รองรับการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน บรรลุความ
เท่ า เทีย มทางเพศ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานที่พ ร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัว ให้ เป็ น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงรวมถึงการสนับสนุนนวัตกรรม ลดความเหลื่อมลา้ ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ทาให้ เมืองและการตั้งถิ่ นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็ นต้ น
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหม่น้ ี เพื่อนาไปสู่การตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพทั้งองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์อย่างต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้ แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่ งการ
เรียนรู้ อีกทั้งปรัชญาและวิสัยทัศบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งเน้ นการการสร้ างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ท่ี
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ก่อให้ เกิดปั ญญา เพื่อการพัฒนาสังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลภาพ ตามแนวคิด ตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรหลัง
จบปริญญาอย่างมีคุณค่าต่อสังคม ด้ วยเหตุน้ ี การพัฒนาหลักสูตรจึงต้ องมุ่งผลิตนักพัฒนศึกษาศาสตร์ท่มี ี
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใช้ ใน
การแก้ ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
แผนการบริหารความเสีย่ ง (หลักสูตรมีแผนการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆโดย
สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของหลักสูตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน)
จากปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งสร้ างบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่บูรณาการความรู้ด้าน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น หลักสูตรปริญญาโท ศศ.ม. พัฒนศึกษาศาสตร์ เน้ นผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลางและส่งเสริมให้ เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้ นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active learning) ในลั ก ษณะจั ด การเรี ย นการสอนที่เ น้ น การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต แบบการเรี ย นรู้ ตาม
ศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized learning) โดยเปิ ดโอกาสให้ เลือกวิชาเลือกที่นิสิตสนใจมาบูรณา
การณ์ร่ ว มกับ วิ ช าบั ง คมเพื่ อ ให้ นิ สิต เป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทัก ษะ และลงมื อ ปฏิบั ติ ในการ
ประกอบอาชีพต่า ง ๆ ได้ แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษาในหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน
นักวิจัยด้ านการพัฒนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระ รวมทั้งนักพัฒนากรหรือนักวิชาชีพ
บริหารส่วนท้ องถิ่น และองค์กรอิสระที่ไม่แสดงหาผลกาไร โดยให้ เข้ าใจปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคม และวัฒนธรรม สัมพันธ์กบั คนในฐานะที่เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญสาหรับการพัฒนาตั้งอยู่บน
ความเท่าเทียมของสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาที่เป็ นทฤษฎี แนวคิด ควบคู่กบั การปฏิบัติ เพื่อนามาสู่รายวิชาที่การ
ประยุกต์และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ ทาให้ บัณฑิตมี
ศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้ างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
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ตอนที่ 2
ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ
ลาดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
ผลการปรับปรุงแก้ไข
1. หน้ า 4 ตรวจสอบการเขียนชื่อปริญญา ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไขตาม
และสาขาวิชาภาษาไทยให้ ถูกต้ อง
คาแนะนาเรียบร้ อยแล้ ว
2. หน้ า 6 ตรวจสอบชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกได้ษาด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องอาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบ
แก้ ไขตามคาแนะนาเรียบร้ อแล้ ว
หลักสูตรลาดับที่ 3 ให้ ถูกต้ อง
3. หน้ า 14 ตรวจสอบแผนการรั บ นิ สิ ต และได้ ด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไขตาม
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปี การศึ ก ษา 2567 –คาแนะนาแล้ ว
2569 ให้ ถูกต้ อง
4. ห น้ า 1 4 ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ค า น ว ณ ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไขตาม
งบประมาณรายรับในปี 2567 – 2569 คาแนะนาแล้ ว
ให้ ถูกต้ อง
5. ห น้ า 1 6 พิ จ า ร ณ า จ า น ว น ห น่ ว ย พิ จ ารณาแก้ ไ ข วิ ช าพฒน521 กิ จ กรรม
กิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต รที่ ก าหนดให้ อาสาสมัครทางสังคม และ รายวิชา พฒน
เรี ย น ไม่ น้ อยกว่ า 38 หน่ ว ยกิ ต มี 522 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
จานวนมากเกินไปหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น รวมเป็ น 1 รายวิ ช า
อาจพิ จ ารณาควบรวมรายวิ ช า พฒน เป็ นวิชา กิจกรรมอาสาสมัครทางสังคมและ
521 กิ จ กรรมอาสาสมั ค รทางสั ง คม ความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 2 หน่วย
และ รายวิชา พฒน522 กิจกรรมความ กิตโดยจัดให้ อยู่ในหมวดวิชาพื้นฐาน โดยไม่
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ซึ่ ง มี ค ว า ม นั บ หน่ วยกิ ต เพื่ อให้ สอดคล้ อง ตาม
ใกล้ เคียงกัน เป็ น 1 รายวิชา และเพิ่ม คาแนะนาในข้ อที่ 7 และดาเนินการปรับลด
จ านวนหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช านี้ เป็ น ลดจานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรเป็ น
3(1-6-2) จะเหมาะสมมากกว่า ซึ่งวิธี 36 หน่ ว ยกิ ต โดยยั ง คงแบบ ก2 มี วิ ช า
นี้จะทาให้ สามารถปรับลดจานวนหน่วย บังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
กิตรวมตลอดหลักสูตรเป็ น 36 หน่ วย ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ แบบ ข มี
กิ ต โดยก าหนดเป็ น แบบ ก2 มี วิ ช า วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 18 หน่วย
บังคับ 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วย กิ ต ส า ร นิ พ น ธ์ 6 ห น่ ว ย กิ ต เ พื่ อ ใ ห้
กิต ปริญญานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต และ สอดคล้ องกั บ การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รให้
แบบ ข มีวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต วิชา หลั ก สูต ร ลั ก ษณะจั ด การเรี ย นการสอนที่
เลือก 15 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 6 หน่วย เน้ น การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต แบบการเรี ย นรู้
กิต
ตามศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalized
learning)
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6.

7.

8.

9.

หน้ า 17 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ สอดคล้ องกัน ดังนี้
รายวิ ช า พฒน524 จิ ต วิ ท ยา
ชุมชนเพื่อสร้ างสันติสขุ ในสังคม
รายวิ ช า พฒน525 ความเท่ า
เทียมทางเพศกับการลดความเหลื่อมลา้

ได้ ดาเนินการแก้ ไขตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการ กล่าวคือ
พฒน523 ความเท่าเทียมทางเพศกับการลด
ความเหลื่อมลา้
DEE523 Gender Equality and Inequality
Reduction และ
พฒน524 จิตวิทยาชุมชนเพื่อสร้ างสันติสขุ
ในสังคม
DEE544 Community Psychology for
Social Peace Promotion
หน้ า 18 ตรวจสอบการนั บ จ านวน พิ จ ารณาแก้ ไ ข วิ ช าพฒน521 กิ จ กรรม
หน่ วยกิตรวมในแผนการศึกษาปี ที่ 1 อาสาสมั ค รทางสัง คม และ รายวิ ช า พฒน
ภาคเรี ย นที่ 1 ให้ ถู ก ต้ อ ง รายวิ ช าที่ 522 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมี
กาหนดให้ นิสิตลงทะเบียนแบบ Audit ความใกล้ เคียงกัน รวมเป็ น 1 รายวิชา เป็ น
จะต้ องไม่ นั บ ค านวณหน่ ว ยกิ ต ใน วิชา กิจกรรมอาสาสมัครทางสังคมและความ
แผนการศึกษา
รับผิดชอบต่อสังคม จานวน 2 หน่วยกิตโดย
จั ด ให้ อยู่ ใ นหมวดวิ ช าพื้ นฐาน โดยไม่ นั บ
หน่วยกิต
หน้ า 20 – 25 ปรั บ ปรุ ง การเขี ย น ตรวจสอบตามคาแนะนาและได้ ดาเนินการ
คาอธิบ ายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ เป็ น แก้ ไขคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ เป็ น
รูปแบบเดียวกันทุกรายวิชา
รูปแบบเดียวกันแล้ วในทุกรายวิชา
ตรวจสอบการพิ ม พ์ แ ละการสะกดค าให้ตรวจสอบแก้ ไขการพิมพ์และการสะกดคาให้
ถูกต้ อง
ถูกต้ องแล้ วทั้งฉบับ

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ าอย่างยังยื
่ น
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตอนที่ 1
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน)
ชื่อย่อ: วท.บ. (นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Innovative Agriculture and Sustainable
Watershed Management)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Innovative Agriculture and Sustainable Watershed
Management)
วิชาเอก (ถ้ามี)
1. วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร
2. วิชาเอกการจัดการลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล/ความสาคัญ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมเกษตรและการจั ด การลุ่ ม น้า อย่ า งยั่ ง ยื น
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งสร้ างบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในการนาวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ผ่ านกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและครอบคลุมถึงภูมิศาสตร์ ด้าน
การเกษตรและลุ่มนา้ เน้ นให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้แบบบูรณาการทั้งภาคการเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ โดยใช้
เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมที่ผสมผสานระหว่ า งทฤษฎีแ ละการปฏิบั ติในสภาพจริ งเป็ นสาคัญ เพื่ อสร้ า ง
บัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้ านการเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ โดยบูรณาการองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้ อนปรั ชญา ปณิธาน จุ ดมุ่งหมายของวิ ทยาลั ยโพธิวิชชาลั ยที่
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
กล่ าวได้ ว่าหลักสูตรนี้ มีการพั ฒนาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และการเปลี่ ยนแปลงในปั จจุ บัน
รวมทั้ง ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ การพั ฒ นาตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ประเด็น
หลั กที่ 5.5 พั ฒนาความมั่งคั่งของน้า พลั งงาน และเกษตรที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม และทิศทางตาม
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แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางในการพั ฒนาภาคการผลิต โดยเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตรและส่งเสริ มเกษตรกรรายย่อยให้ ปรั บ สู่รูป แบบเกษตรยั่ งยืน ที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้ อ มและเกื้อ กู ลกับ ระบบนิ เวศมากขึ้น ปั จจุ บั น นวั ตกรรมเกษตรเริ่ มเข้ า มามีบ ทบาทในสัง คม
เกษตรกรรมของประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐต้ องการผลักดันให้ เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจผ่าน
โมเดล Thailand 4.0 (ประเทศไทย 4.0) ดังนั้ น ประเทศไทยจึ งกาลั งเดิน หน้ า เข้ าสู่ยุคการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้ วยนวัตกรรมอย่างเต็มตัว ซึ่งต้ องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความแม่นยาของระบบการจัดการผลิตและการตลาด ดังนั้นจึงมีความต้ องการกาลังคนที่มีความรู้
ความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการผลิ ตพื ชโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ านการเกษตร นอกจากนี้ การ
พัฒนาการจัดการนา้ เชิงลุ่มนา้ ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้ านนา้ ของประเทศ โดยมุ่งเน้ นให้ มีการจัดการ
นา้ เชิงลุ่มนา้ ในพื้ นที่ให้ มีปริ มาณที่เหมาะสม เกิดความสมดุลในการใช้ นา้ และมีคุณภาพนา้ ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ตามเกณฑ์ ซึ่งประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้ านการจัดการทรัพยากรนา้ ในพื้นที่ลุ่มนา้ อย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งปั ญหาการขาดแคลนน้าเพื่ อ การอุปโภคบริ โภค น้าเพื่ อการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งปั ญหาคุณภาพนา้ ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และการใช้ ประโยชน์
ที่ดินในพื้ นที่ลุ่มนา้ ของประเทศไทยส่วนใหญ่ จะใช้ เพื่ อการเกษตร ส่งผลให้ เกิดมลพิ ษที่มีผลกระทบต่ อ
ระบบนิ เวศและสิ่งแวดล้ อ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งการใช้ สารเคมีในภาคการผลิ ตและการเพาะปลู กทาง
การเกษตร ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวและส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
ในทุกภาคส่วนเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มนา้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นต้ องมีการเตรียมความพร้ อมของกาลังคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การจัดการทรัพยากรนา้ อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งการพัฒนาเครื่อ งมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
ลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรนา้ ของประเทศ
ดังนั้น การจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ
ลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็ นหลักสูตรใหม่ท่เี น้ นการบูรณาการศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยให้ มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาองค์ความรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้
ถึงหลักการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับปัญหาหรือความต้ องการของชุมชน โดยสามารถจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้ างสรรค์นวัตกรรมให้ มีความเหมาะสม และนาความรู้ท่ไี ด้ เรียนจากหลักสูตรไป
ประยุ ก ต์ใช้ สร้ า งเป็ นนวั ตกรรมเกษตรและการบริ หารจั ด การลุ่ มน้า ได้ อ ย่ า งมีป ระสิทธิภาพ เพื่ อการ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตให้ กับประชาชนได้ อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลทั้งในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้ อม
2
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ปรัชญา
“สร้ างองค์ความรู้และนวั ตกรรมด้ านการเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ บูรณาการศาสตร์อย่างเป็ น
รูปธรรมนาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้ างบัณฑิตที่สามารถสื่อสารองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อสร้ างบัณฑิตที่สามารถวางแผนจัดการทรัพยากรการเกษตรและลุ่มนา้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสร้ างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้ านการจัดการเกษตรและ
การจัดการลุ่มนา้
4) เพื่ อสร้ างบัณฑิตที่สามารถพั ฒนาเครือข่ายเพื่ อการสร้ างสรรค์นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้
อย่างยั่งยืน
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. มีทกั ษะการสื่อสาร
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม
3. สมรรถนะของหลักสูตร
3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็ นผู้นาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3.2 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมเกษตรและการ
จัดการลุ่มนา้ เพื่อวิเคราะห์ แก้ ปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างสร้ างสรรค์และยั่งยืน
3.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้ านการจัดการเกษตร
และการจัดการลุ่มนา้
จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐาน
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
124 หน่วยกิต
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แผนการรับนิสิต
ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
60

60

จานวนนิสิต / ปี การศึกษา
2566
2567
2568
100
100
100
60
100
100
60
100
60
160
260
360
60

2569
100
100
100
100
400
100

อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการทางการเกษตร
2. เกษตรกรที่สามารถใช้ เทคโนโลยี
3. นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. นักวิชาการลุ่มนา้
5. นักจัดการทรัพยากรนา้
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง)
ผลการสารวจความต้ องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ท่ี
สนใจเรี ยนระดับปริ ญญาตรี (กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษา) และ 2) กลุ่มนักวิชาการ ผู้ประกอบการหรือ
อาชีพที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ อย่างยั่งยืนได้ แก่ อาจารย์ นักวิชาการ
เกษตร นักวิชาการป่ าไม้ ผู้ประกอบการธุรกิจในรูปแบบของการรวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถามทาง
แบบฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้ ทาการสัมภาษณ์ผ้ ูทรงคุณวุฒิท่มี ีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ทางด้ าน
เกษตรศาสตร์ และทางด้ านวนศาสตร์ สาขาการจัดการลุ่มน้าเพื่ อนาข้ อมูลดังกล่ าวไปใช้ ในการพั ฒนา
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มดังนี้
(1) ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นต่ อ การเรี ย นในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ทิต สาขาวิ ช า
นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน พบว่ าอาชีพที่อยากจะเป็ นในอนาคตคือ นักส่งเสริ ม
เกษตร เกษตรกร นักพัฒนาชุมชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ยังไม่ทราบแน่ชัด/ไม่ระบุ และอาชีพที่ทาแล้ วมี
ความสุข สาหรับด้ านความคาดหวังหลังจากสาเร็จการศึกษาที่คาดหวังมากที่สุดมี 2 ด้ าน คือ 1) สามารถ
เป็ นผู้บริ หารจัดการระบบทรั พยากรน้าและระบบการเกษตรอย่า งมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ อดูแ ลรั กษา
ป้ องกัน ฟื้ นฟู ร ะบบนิ เ วศอย่ า งยั่ ง ยื น และ 2) สามารถสร้ า งความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน ด้ านทักษะที่ต้องการได้ จากการศึกษามาก
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ที่สุดมี 2 ด้ าน คือ 1) สามารถบูรณาการความรู้กับงานต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพได้ และ 2) สามารถ
บูรณาการความรู้กับงานในชุ มชนและสังคมได้ สาหรั บประเด็นการเรียนรู้ท่ไี ด้ ศึกษาองค์ความรู้ทางด้ าน
การเกษตรด้ านที่สนใจมากที่สุดมี 2 ประเด็นคือ 1) การได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับเครื่ องมือทางภูมิสารสนเทศ
หรือเทคโนโลยีการพยากรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ โปรแกรมและประยุกต์กบั การเกษตร และ 2) การได้
เรี ยนรู้สถานการณ์ระบบการเกษตร วิวัฒนาการด้ านการเกษตรในสังคมโลก มีทักษะทางการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยที่ความต้ องการในลาดับรองลงมามีความต้ องการในจานวนที่เท่ากัน 4
ด้ าน คือ 1) การได้ เรียนรู้สถานการณ์ของธุรกิจการเกษตรในปัจจุบัน อย่างเป็ นระบบ 2) การได้ เรียนรู้การ
ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อการผลิตพืชอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 3) การได้ เรียนรู้หลักการผลิต
พื ช ในเขตเมื อ งอย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ พื้ นที่ และ 4) การได้ เ รี ย นรู้ ก ารออกแบบ สื่อ สาร
ประมวลผลข้ อมูลและการนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการเกษตร ในส่วน
ของประเด็นการเรี ยนรู้ ท่ีได้ ศึกษาองค์ความรู้ ทางด้ านการจั ดการลุ่ มน้าประเด็นที่สนใจที่สุดคือ การได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของลุ่มนา้ โดยประเด็นสนใจรองลงมามี 2 ประเด็น คือ 1)
การได้ เรี ยนรู้ ความสัมพั น ธ์ของทรั พ ยากรประเภทต่ า ง ๆ ในระบบนิ เวศลุ่ มน้า และ2) การได้ เรี ยนรู้
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่ าไม้
(2) ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ผู้ ท่ี ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ สายงานทางด้ า น
การเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ
ลุ่มนา้ อย่างยั่งยืน พบว่ าด้ านความคาดหวังต่อบัณฑิตที่คาดหวังมากที่สุดมี 2 ด้ าน คือ 1) สามารถเป็ นผู้
สามารถถ่ า ยทอด สื่อ สาร ข้ อ มู ลหรื อ องค์ความรู้ ได้ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ และ 2) สามารถประยุ กต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทางด้ านการจัดการเกษตรและการจัดการลุ่มนา้ ตามหลักวิชาการ
ด้ านทักษะที่ต้องการให้ บัณฑิตได้ จากการศึกษามากที่สุดคือ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ รองลงมา
คือ สามารถบูรณาการความรู้กับงานต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพได้ สาหรับประเด็นการเรียนรู้ทางด้ าน
การเกษตรด้ านที่ต้องการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนที่จาเป็ นมากที่สุด คือ เรื่องทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคมเกษตร การจัดการลุ่มนา้ รวมทั้งเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องกับการเกษตร รองลงมาคือ เรื่องกระบวนการ
ผลิตพืชและการผลิตพืชอินทรีย์ได้ และในส่วนของประเด็นการเรียนรู้ทางด้ านการจัดการลุ่มนา้ ที่ต้องการ
ให้ ผ้ ูเรียนได้ เรี ยนประเด็นที่สาคัญที่สุด 2 ด้ านคือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับชุดข้ อมูลสภาพ
อากาศ สภาพภูมิประเทศ การใช้ ประโยชน์ท่ดี ินด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 2) การประเมินผล
กระทบจากกิจ กรรมหรื อโครงการที่เ กิดขึ้ น ในพื้ นที่ลุ่ มน้า ส่วนประเด็นสาคัญเป็ นลาดับรองลงมามี 4
ประเด็นคือ 1) เรื่องความสัมพันธ์ของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ในระบบนิเวศลุ่มนา้ 2) เรื่องความสาคัญ
ของโครงสร้ างและบทบาท/หน้ าที่ของแต่ละโครงสร้ างในระบบสิ่งแวดล้ อม 3) เรื่องความสาคัญของระบบ
ลุ่มนา้ นับแต่ต้นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ เพื่อการจัดการลุ่มนา้ อย่างเป็ นระบบทั้งพื้นที่ลุ่มนา้ และ 4) เรื่อง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและความแปรปรวนของธรรมชาติ
(3) การให้ ข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในศาสตร์ ท างด้ า น
การเกษตร จาก ศาส ตราจารย์ ดร.นิ พ นธ์ ทวี ชั ย ที่ ป รึ กษาสถาบั น วิ จั ยและพั ฒน า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะการกาหนดลักษณะเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนว่า “ควร
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มีเรื่องเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืชใช้ นา้ น้ อยพอเพียงและยั่งยืน ในลักษณะการเรียนควรเน้ นในภาคปฏิบัติ
สาหรับลักษณะของเกษตรศาสตร์ควรทาให้ ครบวงจร โดยที่เริ่มจากไร่ส่ตู ลาดและไปจนถึงผู้บริโภค ส่วนใน
ด้ านของเทคโนโลยีเกษตรควรให้ มีการศึกษาทั้งในระบบดั้งเดิม ปัจจุบัน และแบบก้ าวหน้ า และในส่วนของ
การสอนต้ องสอนให้ ร้ ูจักระบบ/วงจรหรื อภาพรวมของเรื่ องที่เรี ยน เช่ น วงจรชีวิตของพื ชที่จะปลูก หรื อ
สัตว์ท่จี ะเลี้ยง และระบบการผลิตทั้งวงจร ส่วนข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในศาสตร์ทางด้ าน
วนศาสตร์ สาขาการจัดการลุ่มนา้ จาก ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตัง้ ธรรม ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิจัยป่ าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เสนอแนะในประเด็นด้ านการพัฒนาหลักสูตรว่า “การจะ
พัฒนางานทางด้ านลุ่มนา้ ป่ าไม้ ให้ ได้ อย่างยั่งยืนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต้องให้ ความสาคัญกับชุมชนให้ ชุมชนได้
เข้ ามามีส่วนร่วม การจะแก้ ไขปัญหาทางด้ านลุ่มนา้ ป่ าไม้ จะไม่สาเร็จถ้ าเข้ าใจแต่ธรรมชาติของดินนา้ ป่ าไม้
แต่ไม่ได้ เข้ าใจคน การสื่อสารกับผู้คนในชุมชนในสังคมจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่ง และสิ่งสาคัญอีกอย่างใน
งานด้ านการจัดการลุ่มนา้ คือ จาเป็ นต้ องคานึงถึงความต้ องการของชุ มชน เพราะการพัฒนาจะสาเร็จได้
อย่างยั่งยืนนั้นต้ องเกิดจากการที่ผ้ ูคนในชุ มชนได้ รับพั ฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนจึงจะสามารถจัดการเรื่ อง
ของทรัพยากรอื่น ๆ รอบตัวของเขาได้ และในส่วนของการเรียนการสอนควรจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ให้ นิสิตได้ เรี ยนฝึ กปฏิบัติหรื อเรี ยนภาคสนามให้ มากกว่ าการเรี ยนบรรยายในชั้ นเรี ยน ให้ นิสิตได้ ไป
เรียนรู้สภาพความเป็ นจริงของธรรมชาติแล้ วย้ อนกลับมาพิจารณาเทียบเคียงกับหลักการทฤษฎีเพื่อความ
เข้ าใจในเนื้อหาและให้ เขาเรียนจากการตั้งคาถามเพื่อแสวงหาความรู้ในการเรียน”
แผนการบริหารความเสีย่ ง (หลักสูตรมีแผนการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆโดย
สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของหลักสูตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน)
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง

1. การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1. ส่งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้
อาจารย์พั ฒนาศั กยภาพด้ า น
การเรี ย นการสอนโดยเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เน้ นการลง
มือปฏิบัติ (Active Learning)
และมีความรู้ ด้า นการวั ด และ
ประเมิ น ผล ตลอดจนเร่ ง
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ

1.1 จ านวนการเข้ า อบรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น / วั ด ห รื อ
ประเมินผลของอาจารย์ทุกคน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
1.2 ร้ อยละ 50 ของอาจารย์
ประจาที่เข้ าร่วมการอบรมเพื่อ
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ

2. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ 2.1 ร้ อยละ 50 ของอาจารย์
อาจารย์เข้ ารับการอบรมศึกษา ป ร ะ จ า ได้ รั บ การ พั ฒนา/
และ/หรือดูงานที่เกี่ยวข้ องกับ
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การเรียนการสอนเพื่อให้ ได้ รับ ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ เ ข้ า สู่ ก ร อ บ
การรั บ รองสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ เช่น UKPSF
กรอบมาตรฐานวิ ชาชี พของส
ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร ( The UK
Professional
Standards
Framework-UKPSF)
3. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
ความก้ าวหน้ าในระหว่างเรี ยน
แ ล ะ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ก า ร เ รี ย น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
ELOs ของหลักสูตร

2. การพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจัย

1. สนับสนุนให้ อาจารย์ทางาน
วิ จัยที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒ นา
องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้ างการ
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเกษตร
และการจั ด การลุ่ ม น้ า อย่ า ง
ยั่งยืน

3.1 รายงานผลการประเมิน
ของนิสติ ต่ออาจารย์ผ้ ูสอน
3.2 การสังเกตการณ์การเรียน
การสอน โดยให้ อาจารย์ ผ้ ู
สังเกตการณ์ ให้ ข้ อเสนอแนะ
อาจารย์ผ้ ูสอน
1.1 สัดส่วนงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุ นการทางานวิจัยด้ า น
การเกษตรและการจัดการลุ่ม
นา้ ทุกปี

2. สนับสนุนให้ อาจารย์ตีพิมพ์ 2.1 สัด ส่ ว นงบประมาณจาก
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ วิทยาลัยในการตีพิมพ์
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 2.2 จานวนของงานวิ จั ย ของ
อาจารย์ประจาอย่างน้ อยปี ละ
1 ฉบับ
3. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือ 1. ติ ด ตามสถานการณ์ ก าร
ตามความจาเป็ น เพื่อตอบสนองให้ ทนั เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ปัจจุบัน
รวดเร็ว

1.1 รายงานผลการติดตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนโยบายที่
เกี่ยวข้ อง
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2. วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น 2.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอจากผู้ ตนเองตามกรอบคุ ณ ภาพ
ที่มีส่วนได้ เสีย
การศึ ก ษาอาเซี ย น (AUNQA)
2.2 รายงานผลการวิ พ ากษ์
ห ลั ก สู ต ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาเซี ย น
(AUN-QA)
2.3 รายงานการประเมินความ
พึ งพอใจของผู้ มีส่วนได้ เ สี ยที่
สอดคล้ องกั บ การปร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาเซี ย น
(AUN-QA)

ตอนที่ 2
ผลการพิจารณาจากทีป่ ระชุมสภาวิชาการ
ลาดับที่
มติทีป่ ระชุมสภาวิชาการ
ผลการปรับปรุงแก้ไข
1.
หน้ า 21 ทบทวนการกาหนดชื่อชุดวิชา
มิได้ ดาเนินการปรับแก้ เนื่องจากที่ประชุม
นวัตกรรมเกษตร ซึ่งไม่ควรใช้ ช่ือซา้ ซ้ อนกับ
คณะทางานเห็นสมควรคงชื่อเดิมไว้
วิชาเอก
ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคาให้ ถูกต้ อง ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคาให้ ถูกต้ อง
2.
ทั้งเล่มแล้ ว
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
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)

-

หลักการและเหตุผล/ความสำคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สังคมสูงอายุ
และการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้
ปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาล ตระหนักถึ ง
ความสำคัญของบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ต้องสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
จั ด การกั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยทั้ งการเจ็ บ ป่ ว ยวิ ก ฤติ แ ละเรื้อ รัง ที่ เป็ น ปั ญ หาของประชาชน รวมถึ งสามารถให้
คำแนะนำ เป็ น ที่ ป รึ กษาเพื่ อ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ อ งกั น ควบคุม โรค และการฟื้ นฟู ส ภาพของ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการ
ดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
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

หน้า 1

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
สร้ างผู้ น ำมืออาชีพ ลึ กซึ้งในศาสตร์การพยาบาลผู้ ใหญ่ และผู้ สู งอายุ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถบูรณาการกับการปฏิบัติ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการวั ยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สามารถประเมินวินิจฉัยบำบัดดูแล
ทางการพยาบาล ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง การดูแลระยะยาว และระยะท้ายของชีวิต ด้วยความไว
ทางวัฒนธรรมและครอบคลุมอย่างองค์รวม
2. ประยุกต์ใช้ ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และทักษะทาง
คลินิก เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ทีเ่ จ็บป่วยทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิต ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและสามารถทำงานร่วมกับทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ
และผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้
4. พั ฒ นาการเป็ น ผู้ น ำได้ด้ ว ยตนเอง สามารถเป็น ที่ ป รึกษา เป็ น พี่ เลี้ ยง ที่ ก่อให้ เกิด การพั ฒ นา
คุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5. ใช้ข้อมูล สถิติ ดิจทิ ัลเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และจัดการข้อมูลทางการวิจัย
และการพยาบาลได้
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. มีทักษะสื่อสาร
2. มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
4. มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. เป็นผู้มีความเป็นนักวิชาการ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2)
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวม

หน้า 2

37 หน่วยกิต

หน่วยกิต
10
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
37
หน่วยกิต

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
แผนการรับนิสิต
ชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2565
10
10
-

จำนวนนิสิต / ปีการศึกษา
2566
2567
2568
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2569
10
10
20
10

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พยาบาลชำนาญการเฉพาะทาง (Clinical nurse specialist)
2. ผู้บริหารการพยาบาล
3. นักวิชาการด้านสุขภาพ
4. อาจารย์พยาบาล
ทั้งนี้ สามารถประกอบอาชีพได้ในสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในสายปฏิบัติการวิชาชีพและเจ้าของสถานประกอบการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้บัณฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง)
ผลการวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่าสมรรถนะของมหาบัณฑิตที่ต้องการ ได้แก่ การมี
ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านสุขภาพของศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ มีทักษะในการสร้างสรรค์น วัตกรรมและวิจัยทางการพยาบาล มีทักษะความเป็นผู้นำและบริห าร
จัดการทางการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมซื่ อสัตย์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาประเด็นข้อขัดแย้ งทาง
จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้นำมาสู่การ
ออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในครั้งนี้
แผนการบริหารความเสี่ยง (หลักสูตรมีแผนการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆโดย
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 4 ทำให้มีข้อ
ได้เปรียบในความคุ้นเคยกับบริบ ทพื้นที่บ ริการในเขตนี้ การออกแบบหลักสู ตรจึงอยู่บนฐานความเข้าใจใน
บริบทพื้นที่และความต้องการของผู้เรียน ทำให้สร้างการเรียนรู้สอดคล้องกับปัญหาสุ ขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิด สมรรถนะในการตอบสนองต่ อความต้องการของผู้ป่วยและประชาชนผู้ใช้บริการทางด้าน
สุขภาพ อีกทั้งสมรรถนะในการการจัดบริการทางการพยาบาลยึดผู้ป่ วยเป็นศูนย์กลางผ่านการฝึกฝนการสร้าง
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ฐานของความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้ สูงอายุ และความคิดสร้างสรรจากการเรียนรู้ข้ามศาสตร์โดยการบูรณาการกับสาขาวิช าทาง social
sciences เมื่อผู้เรียนสำเร็จจากหลักสู ตรนี้ จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็น ผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการเป็นผู้นำการ
หน้า 3

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เหมาะสมกับบริบท
อย่างแท้จริง ซึ่งตรงกับ ความประสงค์ของผู้ ใช้บัณฑิต ดังนั้น การดำเนินการดังกล่ าวจึงเป็นเอกลักษณ์ ของ
หลักสูตรที่จะสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้อย่างมั่นคง
ตอนที่ 2
ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
ผลการปรับปรุงแก้ไข
1.
หน้า 1 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด ได้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรให้ถูกต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหน้า ให้ถูกต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหน้า 10 แล้ว
10
จากเดิม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แก้ไขเป็น ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
2.
หน้า 5 ปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตร ได้ปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้สั้น
ให้สั้นกระชับ ได้ใจความ และสะท้อนต่อการ
กระชับ ได้ใจความ และสะท้อนต่อการจัดการเรียน
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้
การสอนของหลักสูตรนี้ แล้ว
จากเดิ ม มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม นำเทคโนโลยี
ดี ห ลั กฐานเชิงประจั กษ์ นวัต กรรม วิจัย สร้างสรร
เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ด้วยความ
เอื้ออาทร อย่างผู้นำมืออาชีพ
แก้ ไ ขเป็ น มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม นำเทคโนโลยี
ดีหลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างสรรนวัตกรรมและวิจัย
เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างผู้นำ
มืออาชีพ
3.
หน้า 5 ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์เฉพาะ เนื่องจากคำว่า “ผู้ใช้บริการ” จะครอบคลุมทั้งผู้ที่มี
ข้อ 1 โดยควรปรับคำว่า “ผู้ใช้บริการ” เป็น
ภาวะเจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วย อีกทั้งคำว่า
“ผู้รับบริบาล” น่าจะเหมาะสมมากกว่า
“ผู้ใช้บริการ” สะท้อนความเป็น client center
มากกว่าคำว่า “ผู้รับบริบาล” จึงขออนุญาตไม่
ปรับแก้ไข
4.
หน้า 7 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียน ได้ตดั ข้อความ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ออกแล้ว
การสอน ตรวจสอบว่าหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ หากไม่มีไม่
ต้องระบุในส่วนนี้

หน้า 4

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
5.
หน้า 7 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่
มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนว่าในกรณีนี้ สามารถรับ
นิสิตต่างชาติเข้าศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร และ
หน่วยงานใดจะเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกปฏิบัติ
ของนิสิตกลุ่มนี้

6.
7.

หน้า 9 ปรับปรุงหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อ
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัยจากเดิม 4,360
บาท/ปี เป็น 5,450 บาท/ปี
หน้า 10 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รายวิชา พรภ511 นโยบาย
ระบบสุขภาพ และศักยภาพผู้นำ ให้ถูกต้อง
สอดคล้องกัน

หน้า 5

ผลการปรับปรุงแก้ไข
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีสัญชาติ
ไทย แล้ว สามารถรับนิสิตต่างชาติได้ โดยผู้เข้าศึกษา
ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศ
ของผู้เข้าศึกษา กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ
ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้เข้า
ศึกษา หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพ
พยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ใน
ประเทศของผู้เข้าศึกษา ซึ่งกรณีของประเทศไทย
หน่วยงานกำกับคือสภาการพยาบาล
ทั้งนี้ กรณีของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่มี
สัญชาติไทย ดังปรากฏใน มคอ 2 นั้น ได้อิงตาม
มคอ 1 มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2563
ได้ปรับปรุงหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อ 4.1 ค่า
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยจากเดิม 4,360 บาท/ปี
เป็น 5,450 บาท/ปี แล้ว
ได้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
8.
หน้า 10 ปรับปรุงชื่อรายวิชา พรภ513 วิจัย
ทางการพยาบาลและสถิติ เป็น วิจัยทางการ
พยาบาลและชีวสถิติ

9.

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

10.

หน้า 11 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชา พผญ532 การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในภาวะปกติ เฉียบพลันและเรื้อรัง โดย
ควรพิจารณาการใช้คำที่มีความหมายว่า
“ผู้สูงอายุ” ให้เหมือนกันกับในรายวิชาอื่น

11.

หน้า 11 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ617
ธุรกิจการดูแลสุขภาพ ให้ถูกต้อง

หน้า 6

ผลการปรับปรุงแก้ไข
ได้ปรับแก้ไขรายวิชา พรภ513 วิจัยทางการพยาบาล
และสถิติ แล้ว
จากเดิม
พรภ513 วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ
NID513 Nursing research and Statistics
แก้ไขเป็น
พรภ513 วิจัยทางการพยาบาลและชีวสถิติ
NID513 Nursing Research and Biostatistics
ได้ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ514 สัมมนาวิจัย
ทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยไปใช้ แล้ว
เนื่องจาก
รายวิชานี้ไม่มีชั่วโมงบรรยาย เป็นการสัมมนา ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง 2(0-4-2) จึงขออนุญาต
ไม่ปรับแก้ไข ทั้งนี้ อีกหลักสูตร (พย.ม.เวชปฏิบัติ
ชุมชน) ได้ปรับให้ตรงกันแล้ว
ได้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา พผญ
532 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะปกติ
เฉียบพลันและเรื้อรัง ให้เหมือนกันกับในรายวิชาอื่น
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
ได้ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ617 ธุรกิจการดูแล
สุขภาพ และดำเนินการปรับแก้ไข แล้ว
จากเดิม 3(3-0-6)
แก้ไขเป็น 3(2-2-5)

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
12. หน้า 11 หมวดวิชาเลือกควรตรวจสอบการ
กำหนดรหัสรายวิชาให้เหมาะสม สอดคล้องกัน
ทั้งหลักสูตร
13. หน้า 13 ตรวจสอบการเขียนจำนวนหน่วยกิต
ในแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ให้ถูกต้อง
14. หน้า 14 – 17 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อ
รายวิชา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้
คำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ให้มีรูปแบบ
เดียวกันทุกรายวิชา
15. หน้า 16 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พผญ
533 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต และ รายวิชา
พผญ534 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลแบบ
ประคับประคองด้วยนวัตกรรม
16.

17.
18.
19.

หน้า 17 ปรับปรุงการใช้คำในการเขียนชื่อ
รายวิชา คำอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ616
นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล
โดยเปลี่ยนคำว่า “มโนทัศน์” เป็น คำว่า
“แนวคิด” น่าจะเหมาะสมมากกว่า
หน้า 34 ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนดไว้
หน้า 102 ตรวจสอบปี พ.ศ. ที่มีการวิพากษ์
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้อง
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ผลการปรับปรุงแก้ไข
ได้ตรวจสอบการกำหนดรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกัน
ทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว
ได้ตรวจสอบการเขียนจำนวนหน่วยกิตในแผนการ
ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ให้ถูกต้องแล้ว
ได้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อรายวิชา คำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้คำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ตัวพิมพ์เล็ก ให้มีรูปแบบเดียวกันทุกรายวิชาแล้ว
ได้ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พผญ533 ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและ
วิกฤต และ รายวิชา พผญ534 ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลแบบ
ประคับประคองด้วยนวัตกรรม แล้ว แต่เนื่องจาก
รายวิชาทั้ง 2 เป็นรายวิชาปฏิบัติ จึงขออนุญาตไม่
ปรับแก้ไข โดยขอคงชั่วโมงปฏิบัติดังเดิม 3(0-9-0)
ได้ปรับปรุงการใช้คำในการเขียนชื่อรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ616 นวัตกรรมการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล โดยเปลี่ยนคำว่า
“มโนทัศน์” เป็น คำว่า “แนวคิด” แล้ว
ได้ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สป.อว.
กำหนดไว้
ได้เพิ่มข้อมูลตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลให้เป็นปัจจุบันแล้ว ดัง
ปรากฏในภาคผนวก ง
ได้ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้องใน
ทุกจุดแล้ว

เอกสารสำหรับใช้ในการประชุมเท่านั้น
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
20. เพิ่มหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน
หมวดที่ 2 หัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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ผลการปรับปรุงแก้ไข
ได้เพิ่มหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ในหมวดที่
2 หัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แล้ว ดังนี้
1.3.3 ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected
Learning Outcome: ELO)
ELO 1 มีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ELO 2 ผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพยาบาลผู้ ใหญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ ใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ELO 3 แสวงหาความรู้ เพื่ อแก้ไขปัญ หา
และพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงได้
ELO 4 มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
ด้านวิชาการและด้านวิจัย
ELO 5 มี ค วามเป็ น ผู้ น ำ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
เป็ น พี่ เลี้ ย งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น

บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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 ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่
เป้ าหมายการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เปลี่ ย นจากการเน้นภาคการผลิ ตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้นโดยการ
ขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่าง
รวดเร็ ว ในกระแสโลกาภิวัตน์ เข้ม ข้น มากขึ้น โลกไร้พ รมแดน ที่ มีก ารเคลื่ อนย้ายคน เงิน ทุ น องค์ความรู้
เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี โดยที่คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาสุขภาพ การ
เจ็บป่วยจากพฤติกรรมสุขภาพมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่ง ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้อง
ได้ รั บ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ ายในการรั ก ษา และเกิ ด ปั ญ หาด้ านเศรษฐกิ จ ตามมาจากการสู ญ เสี ย
ความสามารถในการทำงานลดลง นอกจากนี้สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่ มีการแพร่ระบาดใน
ชุมชนที่รุนแรงการพัฒนาต้องให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุน
การพัฒ นาระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ตลอดจนการจัดบริการภาครัฐให้ มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้มีความสามารถ
ศึกษาและนำใช้ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบการจัดการบริการด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน ได้คำนึงถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดการเรียนการสอน
ปรัชญา
บูรณาการองค์ความรู้ สร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา สู่การจัดการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมแบบองค์รวม

หน้า 1

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น
วัตถุประสงค์
มหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนขั้นสูง
2. มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ทางด้ า นการพยาบาลสุ ข ภาพชุ ม ชนและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กระบวนการวิจัยและพัฒนา และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น และการบริหาร
จัดการในระบบสุขภาพชุมชน
3. บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลสุขภาพชุมชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนและปฏิบัติการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาตนเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการแสวงหาความรู้และมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
5. เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงและทำงานเป็นทีมกับเครือข่ ายต่างๆในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน สามารถประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพและผลกระทบเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมอิ ย่างต่อเนื่อง
6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
นําไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ไม่มี
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2)
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวม
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39 หน่วยกิต

หน่วยกิต
10
หน่วยกิต
14
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
39
หน่วยกิต
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แผนการรับนิสิต
ชั้นปีที่ศึกษา

2565
10

จำนวนนิสิต / ปีการศึกษา
2566
2567
2568
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2569
10
10
20
10

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
10
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอิสระ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้บัณฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง)
การวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามสมรรถนะที่ต้องการ/คาดหวังของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณ ฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน จากบุ คคลสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้เรีย นในอนาคต 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 และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ
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

หน้า 3

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น
แผนการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
1.จำนวนรั บ นิ สิ ต ไม่ เป็ น ไปตาม
แผน เนื่ องจาก เป็ น หลักสูตรใหม่
การดึงดูดลูกค้า (ผู้เรียน) อาจต้ อง
เพิ่ ม ห รื อ ป รั บ รู ป แบ บ มากขึ้ น
กอปรกับ ช่วงเวลาในการเปิ ดรับมี
ความล่าช้ากว่าที่อื่นๆ

กลยุทธ์ที่สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตร

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
15 ปี ของมหาวิทยาลัยและ
นโยบายประชาคมอาเซียน
1.เร่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15
2.พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปี ของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเด็ น
ให้ดึงดูดลูกค้าเน้นการเรียนรู้ตลอด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้าน
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการ
ชีวิต (Life long learning)

เรียนรู้ในทุกศาสตร์ และสาขาวิชาให้มี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา

ระบบบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพโดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2.แผนการเรียนการสอนของนิ สิต 1.การกำกั บ ติ ด ตามนิ สิ ต ตลอด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15
อาจไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดตาม หลักสูตร
ปี ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์
ระยะเวลา
2. การพัฒ นากระบวนการจัดการ ที่ 1 สร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ า นการศึ ก ษา
เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ในทุ ก
เรียนการสอน
ศาสตร์ และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ

หน้า 4

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น
ตอนที่ 2 ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
1.
หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ทบทวนการใช้คำว่า “ความเชี่ยวชาญ”
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และสามารถวัด
ประเมินผลได้อย่างไร
2.
หน้า 10 ข้อ 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียน
การสอน ตรวจสอบว่าหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ หากไม่มีไม่ต้อง
ระบุในส่วนนี้
3.
หน้า 11 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่
มีสัญชาติไทยให้ชัดเจนว่าในกรณีนี้ สามารถรับ
นิสิตต่างชาติเข้าศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร และ
หน่วยงานใดจะเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกปฎิบัติ
ของนิสิตกลุ่มนี้
4.
หน้า 14 ปรับปรุงหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ข้อ
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัยจากเดิม 4,360
บาท/ปี เป็น 5,450 บาท/ปี
5.
หน้า 15 ปรับปรุงชื่อรายวิชา พรภ513 วิจัย
ทางการพยาบาลและสถิติ เป็น วิจัยทางการ
พยาบาลและชีวสถิติ
6.
หน้า 15 และ หน้า 20 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง
รายวิชา พรภ514 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาล
และการนำผลการวิจัยไปใช้ ให้ถูกต้องเหมาะสม
7.
หน้า 16 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รายวิชา พชช564 ปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้นและฉุกเฉิน และ รายวิชา พชช565
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนขั้นสูง ให้
ถูกต้องสอดคล้องกัน
8.
หน้า 16 ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา พรภ517
การจัดการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน และ รายวิชา
พรภ518 การพยาบาลอาชีวอนามัย ให้ถูกต้อง
เหมาะสม

หน้า 5

ผลการปรับปรุงแก้ไข
ปรับแก้ไขใช้คำว่า สมรรถนะแทน

พิจารณาตัดส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนออก

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีสัญชาติ
ไทย การรับเข้าศึกษาของนิสิตกลุ่มนี้อย่างไรก็
ตามต้องผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลซึ่ง
ได้ระบุไว้แล้วในข้อ 6.2
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ปรับชื่อรายวิชา เป็น วิจัยทางการพยาบาลและชี
วิสถิติ
หน้า 15 และ 20 ปรับเป็น 2 (0-4-2) ซึ่งรายวิชา
นี้ไม่มีชั่วโมงบรรยาย มีการฝึกปฏิบัติและศึกษา
ด้วยตนเอง
ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา โดยนำคำว่า Practicum
มาไว้ด้านหน้าแทน

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

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น
ลำดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
9.
หน้า 19 – 25 ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อ
รายวิชา คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้
คำ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ให้มีรูปแบบ
เดียวกันทุกรายวิชา
10. หน้า 44 ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนดไว้
11. ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้อง

หน้า 6

ผลการปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบรูปแบบการเขียนชื่อรายวิชา คำอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้คำตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก
ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สป.อว.กำหนดไว้
ตรวจสอบการพิมพ์และการสะกดคำให้ถูกต้อง

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
และการเป็ นผูป้ ระกอบการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ตอนที่ 1
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(นวัตกรรมอาหารและการเป็ นผู้ประกอบการ)
ชื่อย่อ วท.ม. (นวัตกรรมอาหารและการเป็ นผู้ประกอบการ)
ชื่อเต็ม Master of Science
(Food Innovation and Entrepreneurship)
ชื่อย่อ M.Sc. (Food Innovation and Entrepreneurship)

วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
หลักการและเหตุผล/ความสาคัญ
ธุ ร กิ จ อ าห าร มี ค วาม เกี่ ยวข้ องโด ยต รงกั บ การออก แบ บ แ ละก ารใช้ ป ระโยชน์ จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติท่ี อ ยู่ ภ ายในห่ วงโซ่ คุณ ค่ า (Value chain) ให้ เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมี มูลค่ า ไม่ ว่าจะเป็ น
อาหารคน อาหารสัตว์ พลังงาน ชีวมวล ทั้งนี้ประชาคมโลกโดยองค์การสหประชาชาติมีเป้ าหมายเพื่อที่จะ
ลดสัดส่วนของอุตสาหกรรมหนัก (Heavy industry) และเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมที่มีการยกระดับการ
ผลิต ไปสู่ความยั่งยืน เพื่ อ ส่งเสริม ให้ เกิด เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่งยืน (Sustainable Development
Goal: SDG)
อนึ่งการพัฒนาที่ดีคือการพัฒนาบนพื้นฐานของตนเองเพื่อนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ประเทศไทย
นั้น มีความได้ เปรียบเชิงการเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ที่สาคัญสองประการ ได้ แก่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทางวัฒ นธรรม (Cultural diversity) ซึ่ ง
สามารถนาสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์สาหรับการพัฒนานาไปสู่ความยั่งยืนได้ บนพื้นฐานของความรู้
โดยในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไทยกาหนดนโยบายหลัก 12 ด้ าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
โดยมีเนื้อหาหลายส่วนที่ปรับปรุงโครงสร้ างการผลิตโดยเน้ นการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
สิน ค้ า และบริ ก าร ผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ให้ ขั บ เคลื่ อ นโดยนวั ต กรรม หรื อ Value based economy เช่ น

เอกสารสาหรับใช้ ในการประชุมเท่านั้น
นโยบายหลักด้ านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เน้ นการใช้ เทคโนโลยี
และนวัต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิน ค้ า และบริ ก าร โดยมุ่ งให้ ป ระเทศไทยสามารถสร้ า งและส่ ง ออก
เทคโนโลยีของตัวเองได้ โดยมีเป้ าหมายอยู่ท่ี 5 อุตสาหกรรม ได้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชี วภาพ (Food, Agriculture & Bio-tech) กลุ่ม อุ ต สาหกรรมสุข ภาพ (HeaIth, Wellness &
Bio-Medical) กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ และหุ่ น ยนต์ เพื่ อ อุ ต สาหกรรม (Smart Devices
Robotics & Mechatronics) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พั ฒ นาระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Digital & Embedded Technology) กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ และการเพิ่ ม มู ล ค่ า การบริ ก าร
(Creative, Culture & High Value Service) เป็ นการผลั ก ดั น เพื่ อ ให้ เกิ ด เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดย
นวั ต กรรมที่เรี ย กว่ า Value based economy ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า อุ ต สาหกรรมอาหารนั้ น แทรกตั ว อยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเป้ าหมายมากกว่ าสองอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย เช่ น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ, กลุ่มอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าการบริการ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการที่
ประเทศจะพั ฒ นาอุตสาหกรรมเป้ าหมายได้ อย่ างมั่นคงนั้น จาเป็ นจะต้ องมีการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์
ที่มีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถที่จะช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ ที่เน้ นการสร้ างการผลิต
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาการอย่ า งยั่ ง ยื น คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต มหาบัณฑิตที่มีความสามารถในคิด ออกแบบ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ผลทางการเกษตรซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ น
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ การผลิตบัณฑิตตรง
กับ ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม มีทัก ษะที่ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ
จากการที่ค ณะฯ ได้ จั ด โครงการเสวนาการพั ฒ นาก าลั งคนด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตรโดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขาต่ า ง ๆ ที่เกี่ย วข้ อ ง มาแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ และ
เสนอแนะแนวทางในการจั ด ท าหลัก สูต รใหม่ (ดั งเอกสารแนบ) โดยผู้ ทรงคุณ วุฒิ มี ค วามเห็น ว่ า การ
จั ด ท าหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนด้ านการพั ฒ นานวั ต กรรมมี ค วามจ าเป็ น และจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ขีดความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศ โดยหั วใจสาคัญ อยู่ ท่ีการสร้ างบัณ ฑิตให้ มีพ้ ื นฐานความรู้
ตามสาขาวิชานั้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผนวกกับ ความรู้และทักษะด้ านต่ าง ๆ
การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การบริหารจัดการที่จาเป็ น มีทักษะ และสามารถผลักดันนวัตกรรมไปสู่
เชิงพาณิชย์
ปรัชญา
ประยุก ต์ศ าสตร์ทางด้ านนวัตกรรมอาหารและการเป็ นผู้ประกอบการ รวมถึงสร้ างองค์ความรู้
ที่มีการบูรณาการศาสตร์เพื่อการออกแบบและสร้ างนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถดังนี้
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1. มีความรู้แ ละทัก ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และความคิด สร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการคิ ด
เชิงออกแบบนวัตกรรมบนพื้นฐานความต้ องการของผู้บริโภคเพื่อสร้ างธุรกิจอาหาร
2. มี ทัก ษะในการสร้ างต้ น แบบนวัต กรรมอาหารที่ผ่ า นกระบวนการบู ร ณาการความรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
3. มีความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่นาไปสู่การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมทางด้ านอาหาร
4. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการประกอบอาชีพ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. มีทกั ษะการสื่อสาร
2. สมรรถนะของหลักสูตร
2.1. สามารถคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) และใฝ่ รู้อย่างสร้ างสรรค์ ผ่านการ
ออกแบบและพั ฒนานวัตกรรมจากผลิตผลทางการเกษตรด้ วยความรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2. ออกแบบโมเดลทางธุรกิจสาหรับธุรกิจอาหารที่มีความสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริโภค
2.3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละเพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณ
ในการทางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้ อมูล
จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร แบบ ก 2 รวม 36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
- ปริญญานิพนธ์
โครงสร้ างหลักสูตร แบบ ข
หมวดวิชา
- หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
- สารนิพนธ์

หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

รวม 36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการรับนิสิต
ชั้นปี ที่ศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
15
15
15

จานวนนิสิต / ปี การศึกษา
2566
2567
2568
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2569
15
15
30
15

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.ผู้ประกอบการที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้ านอาหาร
2.นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้ านอาหารในหน่วยงานรัฐ และเอกชน
3.ผู้จัดการฝ่ ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้ านอาหารในหน่วยงานรัฐ และเอกชน
4.ผู้บริหารหน่วยงานที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้ านอาหาร
5.อาจารย์ หรือนักวิชาการด้ านนวัตกรรมอาหาร
6.อาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้ อง
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต(หลักสูตรใหม่)
คณะเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมผลิต ภัณ ฑ์การเกษตร ได้ จัดโครงการประชุ มเสวนาเพื่ อพั ฒ นา
กาลังคนด้ านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
1) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ ด้ านหลั ก สูต รเชิ ง นวัต กรรมระหว่ า งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2) เพื่ อให้ ได้ กรอบแนวความคิ ด ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อการออกแบบหลั ก สู ต ร
เชิงนวัตกรรม
การเสวนาในครั้งนี้ได้ รับเกียรติจากวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีบทบาทสาคัญด้ านอุตสาหกรรม
สาขาต่างๆ ของประเทศ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัท บางจาก ปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
2.คุณหมอรุจเวทย์ ทหารแกล้ ว
รองประธาน บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
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3.คุณธนาวัฒน์ ศรีคิรินทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเฟรซ จากัด
ผลการเสวนาสามารถสรุปเนื้อหา โดยย่อได้ ดังนี้
1) การจั ดท าหลั ก สูตรเพื่ อ พั ฒ นากาลั งคนด้ า นนวัต กรรมผลิต ภัณ ฑ์การเกษตร เพื่ อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น หัวใจสาคัญอยู่ท่กี ารสร้ างบัณฑิตให้ มีพ้ ืนฐานความรู้
ตามสาขาวิชานั้น ผนวกกับความรู้และทักษะ ด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการประกอบอาชีพ เช่น
การสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน การนาเสนอข้ อมูล) กระบวนการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ
และธุรกิจเบื้องต้ น เป็ นต้ น
2) ควรแสวงหาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิท ยาลั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น า หรื อ บริ ษั ท ชั้ น น า
ทั้ ง ต่ า งประเทศและในประเทศ เพื่ อ ให้ อาจารย์ ไ ด้ เรี ย นรู้ ถึ ง ความก้ า วหน้ าทางเทคโนโลยี
ของมหาวิท ยาลัย และบริ ษั ท เหล่ า นี้ ขณะเดี ย วกั น ท าให้ อ าจารย์ ได้ รั บ ทราบถึ งความต้ อ งการ
ของภาคเอกชน และพลวัตการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ภาคเอกชนยินดีท่จี ะรับนิสิตไปดูงาน
หรือฝึ กงาน อีกทั้งมีความยิน ดีท่ีให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านต่างๆในภาคเอกชน เช่ น ผู้บริหารระดับ สูง
นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็ นต้ น มาเป็ นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร เพื่อให้ ความรู้
แก่นิสติ ต่อไป
1) ต้ อ งพั ฒ นาบั ณ ฑิต ให้ มี ภ าวะผู้ น า การท างานเป็ นทีม การคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ และมี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ น เป็ นต้ น โดยคุ ณ รุจเวทย์ ได้ น าเสนอ Functional Competency ด้ าน Research &
Development ของบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด ดังนี้
Functional Competency:
1.ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีความรู้เข้ าใจด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสามารถน าความรู้ดังกล่ าวมา
วิเคราะห์ แ ละประยุก ต์ใช้ สาหรับ การพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ กระบวนการผลิต การสร้ างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพ มูลค่าของสินค้ า ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

2.ความรู้ทางการออกแบบงานวิจัยและระเบียบวิธวี ิจัย
มีความรู้ความเข้ าใจกระบวนการออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธกี ารวิจัย และการจัดการคลังความรู้
ของงานวิจั ย เพื่ อ ให้ ง่ายต่ อ การน าข้ อมู ลงานวิจัยมาใช้ ป ระโยชน์ สาหรั บ การพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์
และกระบวนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
รู้และเข้ าใจหลักการคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยการจาแนก
จัดลาดับ ความสาคัญ เปรียบเทียบ สามารถระบุเหตุผล หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้ อมูล
นั้นๆ เพื่อใช้ ในการคิดสร้ างสรรค์ การตัดสินใจแก้ ปัญหา และการให้ ข้อมูลป้ อนกลับ
4.ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอ
สามารถสร้ างรูปแบบการสื่อสาร การรับข่าวสาร และนาเสนอข้ อมูลต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ ที่ตรงกันระหว่างผู้ส่ือสารและผู้รับสาร
รวมทั้งสามารถออกแบบการนาเสนอให้ น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
5.ทักษะการคิดนอกกรอบ
มีความคิ ดริเริ่ มสร้ างสรรค์ และความคิด นอกกรอบ จากการศึ กษาค้ น คว้ า ความรู้เทคโนโลยี
และประสบการณ์ ใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุงระบบงาน กระบวนการผลิ ต ทั้งสามารถสร้ า ง
ระบบงานใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ
6.การบริหารโครงการ
สามารถก าหนด ทิ ศ ทาง แผนงาน โครงสร้ างการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร การควบคุ ม
และการดาเนิ น โครงการให้ บ รรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ พร้ อมทั้งติดตาม ประเมิน ผล สรุป ผล
โครงการ และให้ คาแนะนาแก่ทมี งาน
7.แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ
มีความรู้ ความเข้ าใจ ภาพรวมของธุร กิจ (ด้ านการตลาด การเงิน บัญ ชี บุคคล สารสนเทศ)
และสามารถวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ า ผู้บริโภคทั้งในปั จจุบันและอนาคต โดยบริหาร/
กาหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย รวมถึงสามารถพยากรณ์ความเป็ นไปได้ ของโครงการวิจัยที่นาไปสู่
กระบวนการทางธุรกิจ
แผนการบริหารความเสีย่ ง
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทาให้ การพัฒนาหลักสูตรต้ องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งไปสู่เป้ าหมายความยั่งยืน (Sustainable
Development Goal: SGD) ซึ่งเน้ นเรื่อง (1) การส่งเสริมการใช้ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม
และนวั ต กรรม (2) การเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพทางการผลิ ต และศั ก ยภาพของภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร (3) การออกแบบ และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และขยายโอกาสของประเทศ
ในการสร้ างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) เป็ นต้ น ขณะเดียวกันผู้สาเร็จ
การศึกษานั้ นต้ องมี ทัก ษะความเป็ นผู้นา สามารถทางานเป็ นทีม มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีความคิด
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อย่างเป็ นระบบ สามารถใช้ ความรู้บนพื้นฐานการศึกษาค้ นคว้ า วิจัย ความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการทางาน กระบวนการผลิต ทั้งสามารถออกแบบและสร้ างระบบงาน
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการแข่งขันขององค์กร และของประเทศชาติ

ภาพที่ 2 Bio Economy ความได้ เปรียบและโอกาสของประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2562)
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ กับ ประเทศไทยโดยช่ วยเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งในด้ านความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ในด้ านการเป็ นฐานการผลิตอาหารที่สาคัญ
ของโลก โดยประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งออกอาหารในอันดับต้ น ๆของโลก อย่ างไรก็ตามจากสภาวะ
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ านเทคโนโลยี พ ลิ ก ผั น (Disruptive technology) และพฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภค
(Consumer behavior) โดยเฉพาะอย่ างยิ่งช่ วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า หรือ COVID-19
ท าให้ ท่ัวโลกตกอยู่ ในภาวะขาดแคลนอาหารเนื่ อ งจากมี ก ารปิ ดเมื อ งและท างานหรื อ เรี ย นออนไลน์
และถึงแม้ จะได้ รับ วัคซีน แล้ วประชาชนยังคงต้ องมีความระมัดระวังมากกว่าก่อนการระบาดซึ่งจะทาให้
พฤติกรรมดังกล่ าวเปลี่ยนแปลงไปในรูป แบบที่ภาคธุรกิจต้ องมีการปรับตัวเป็ นอย่ างมาก ประกอบกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ที่ ต้ องการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศโดยมุ่ ง เน้ นที่
ด้ านการเกษตร และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
รวมถึ ง พรบ.ส่งเสริมการใช้ ป ระโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ราชกิจจานุ เบกษา, 2564) ที่ได้ รั บ
การประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ วนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้ งานวิจัยและนวัตกรรมมีส่วนใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการใช้ งานเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น การสร้ างธุรกิจ Startup และการ
จัดตั้งบริษัท Holding company ในส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างงานวิจัย จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ าง
นักวิจัย นวัตกร และผู้ท่มี ีองค์ความรู้ทางด้ านนวัตกรรมอาหารที่มองเห็นโอกาสและความก้ าวหน้ าทางด้ าน
ธุรกิจอันจะมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ มีความก้ าวหน้ าต่อไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและการเป็ นผู้ประกอบการมุ่งเน้ นที่จะผลิตนักพัฒนา และจัดการ
นวั ต กรรมที่ มี พ้ ื นฐานจากนั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก อุ ต สาหกรรม ที่ มี มุ ม มองการเป็ นผู้ ประกอบการ
และผู้ บริ ห ารองค์ ก ร โดยมี ก ารพั ฒ นาและจั ด การหลั ก สู ต รด้ วยแนวคิ ด นวั ต กรรม ระบบเปิ ด
(open innovation) ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แนวคิ ด และประสบการณ์
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หรืออาศัยความร่วมมือกับองค์กรที่มีความพร้ อม และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์
(real sector) มาสร้ างมูลค่าเพิ่มและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ผ่านการบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริ งจากสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานจริ ง เพื่ อ มุ่ งสู่ ก ารผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่มี ก ระบวนการเข้ า ใจปั ญ หาที่แ ท้ จ ริ ง
ของผู้บริโภค นาไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเลือกเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มการสร้ าง
นวัตกรรม การนาไปใช้ ประโยชน์และการจาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ จริง รวมทั้งมีทกั ษะทางด้ านธุรกิจเบื้องต้ น
มีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดี มีมุมมองเชิงอุตสาหกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้ อง
กั บ นโยบายหลั ก ของชาติ ด้ านนวั ต กรรมและกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ในการสร้ า งความรู้
และนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และเป็ นการสร้ า งความเข้ ม แข็ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ จาก
ภายในประเทศควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ตอนที่ 2
ผลการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ
ลาดับที่
มติที่ประชุมสภาวิชาการ
ทบทวนการกาหนดชื่อสาขาวิชา ควรเปลี่ยนคา
1.
ว่า “ความ” เป็ น คาว่า “การ” น่าจะเหมาะสม
และสามารถเรียกชื่อสาขาวิชาได้ ง่ายกว่าหรือไม่
อย่างไร
2.
หน้ า 2 ปรับปรุงการเขียนอาชีพที่ประกอบได้
หลังสาเร็จการศึกษา โดยเพิ่มเติม อาชีพอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เปิ ดกว้ างในการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น
3.

4.

5.

หน้ า 9 ปรับปรุงการเขียนปรัชญาของหลักสูตร
ให้ ส้นั กระชับ ได้ ใจความและสะท้อนต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
หน้ า 17 ทบทวนการกาหนดหมวดวิชาเลือก
โดยควรแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นวัตกรรมอาหาร และ กลุ่มการเป็ น
ผู้ประกอบการ และจัดให้ นิสิตเลือกเรียนใน
กลุ่มต่างๆ จานวนกลุ่มละ 6 หน่วยกิต ซึ่งจะทา
ให้ นิสติ ได้ เรียนรู้อย่างครอบคลุมครบถ้ วนทุก
ด้ าน
ตรวจสอบการพิมพ์ การสะกดคา การใช้
ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กในชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ ถูกต้ อง

ผลการปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ แก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะแล้ ว

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เพิ่มเติมข้ อมูล
ตามข้ อเสนอแนะแล้ ว

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ แก้ ไข
ปรัชญาหลักสูตร ตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ แยกกลุ่ม
หมวดวิชาเลือก เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
นวัตกรรมอาหาร และกลุ่มการเป็ น
ผู้ประกอบการตามข้ อเสนอแนะแล้ ว

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ แก้ ไข
ความถูกต้ องการใช้ ตัวพิมพ์ของชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษแล้ ว

