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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรือ่งฯ ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ 

คร้ังที่ 1/2565 ในฐานะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา

2.2 สรุปผลความก้าวหน้าการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยคณะท างานเพื่อ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์

3.2 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur

3.3 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล

3.4 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตก าลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้าน

วิทยาศาสตร์ และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเชิญบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมปีระสบการณ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 
1/2565 ในฐานะกรรมการ
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รายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
พิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งท่ี 1/2565 ในฐานะกรรมการ

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 18 ก าหนดให้

• ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภานโยบาย ให้สภานโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อด าเนินการแทนสภานโยบายได้

• คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภานโยบาย และให้

ผู้อ านวยการ สอวช. แต่งตั้งพนักงาน สอวช. ท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นสภานโยบายอาจมีมติให้เชิญบุคคลซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้

• เมื่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องได้มีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นมติของสภานโยบาย

รายชื่อบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 1/2565 ในฐานะกรรมการ

1. ศาสตราจารย์กิตติชัย วัฒนานิกร

2. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล 

3. ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์

4. รองศาสตราจารย์เจษฎา วรรณสินธุ์

5. รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

6. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล
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ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

1) รายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เชิญเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ครั้งที่ 1/2565 ในฐานะกรรมการ

2) ให้ประธานพิจารณารายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์
เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ ในฐานะกรรมการเป็น
รายครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการ
ส่งเสริมนวัตกรรมการอดุมศึกษา
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องค์ประกอบ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ

2. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ

5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ

6. นายพณชิต กิตติปัญญางาม กรรมการ

7. ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ เลขานุการ

8. นางสาวสิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา

หน้าที่และอ านาจ

1. ก าหนดแนวทาง กลไก และมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนานวัตกรรมการอุดมศึกษา

2. เสนอต่อรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องหรือคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางการเงิน การคลัง และ

สิทธิประโยชน์อื่น เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา หรือการยกเว้นมิให้น าบทบัญญัตขิองกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับใดมาใช้บังคับกับการด าเนินงานด้านการ

พัฒนานวัตกรรมการอุดมศึกษา

3. ด าเนินการแทนสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ ในการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และมีค าสั่งให้สถาบันอุดมศกึษาหรือส่วนงานในสถาบันอดุมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยให้ถือว่าการอนุมัติและความ

เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเป็นมติของคณะรัฐมนตรี และให้รายงานให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติทราบทุกไตรมาส เว้นแต่ใน

กรณีที่เป็นการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาในเร่ืองท่ีเป็นเชิงนโยบายที่มีความส าคัญสงู มีผลกระทบกับระบบการอุดมศึกษาในภาพรวม หรือ

ก่อให้เกิดภาระงบประมาณในระยะยาว ให้เสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

4. ให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวง อว. สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเพื่อพัฒนาและผลักดันนวตักรรมการอุดมศึกษา

5. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคล เพ่ือด าเนินการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง

6. เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลใดมาให้ข้อมูลความเห็น หรือค าแนะน า ตลอดจนส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในเร่ืองท่ีอยู่ในหน้าที่และอ านาจ

7. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในหน้าที่และอ านาจ

8. รายงานผลการด าเนินงานต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย 8



รายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษ
เฉพาะเรื่องฯ
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ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริม
นวัตกรรมการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.2 สรุปผลความก้าวหน้าการพจิารณาข้อเสนอการจัดการศกึษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยคณะท างานเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ขั้นตอนการเสนอขอจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
สภานโยบาย

สถาบันอุดมศกึษา

คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรือ่ง
ด้านการสง่เสรมินวัตกรรมการอดุมศกึษา

รายงานผลให้สภานโยบายฯ ทราบ

1. ยื่นข้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการ
(เห็นชอบโดยอธิการบดี)

4. กลั่นกรองและเสนอข้อเสนอ
การจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์

5. พิจารณาอนุมัติข้อเสนอ
การจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์

2. พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอเชิงหลักการ
และแจ้งผลการพิจารณา และข้อเสนอแนะ 

(ภายใน 60 วัน)
3. ยื่นเสนอข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

(เห็นชอบโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา)

7. เปิดหลักสูตรและ
แจ้งสาธารณชนรับทราบ

6. ออกประกาศและหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา พร้อมรายชื่อคณะผู้ประเมินอิสระ

8. ติดตามประเมินผล
โดยคณะผู้ประเมินอิสระ ▪ ข้อเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษา

▪ ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมอุดมศึกษา

เสนอตอ่สภานโยบายฯ

กระทรวง
(คณะท างานฯ)

12



13

สรุปผลข้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานฯ

Criteria 
ส าหรับหลักสูตร 
Sandbox

1) ตอบความต้องการ
ของประเทศ

2) สร้างนวัตกรรมการ
อุดมศึกษา

ข้อเสนอฯ เชิงหลักการ
จ านวน 169 ข้อเสนอ

ข้อเสนอการจัดการศึกษาเชงิหลักการที่ได้รับความเหน็ชอบ

…
.

ข้อเสนอการผลิตและพัฒนาก าลงัคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์

ข้อเสนอการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดจิิทัล (AI)

ข้อเสนอการผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur (Harbour.Space)

1

ข้อเสนอแพลตฟอร์มส่งเสริมการผลิตก าลงัคนในอุตสาหกรรมไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอการจัดการศึกษาฯ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมบูรณา
การระบบการผลิต (SI)

ข้อเสนอการจัดการศึกษาฯ หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ข้อเสนอการจัดการศึกษาฯ หลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรสองภาษา)

ข้อเสนอการจัดการศึกษาฯ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบินนานาชาติ

2

3

4

5

6

7

8

13
ข้อเสนอการจัดการศึกษา ล าดับท่ี 1-4 พัฒนาข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
และคณะท างานฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร ผลิตก าลังคนประเภท ระดับ
หน่วยงานด าเนินการ 

(หลัก)

วันที่คณะท างานฯ มี
มติเห็นชอบข้อเสนอ

เชิงหลักการ

1 หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต นักการแพทย์ฉุกเฉิน ป.ตรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 21 มี.ค. 2565

2 หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์
(วศ.บ./วท.บ./วศ.ม./วท.ม./วศ.ด./วท.ด.)

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
และดิจิทัล

ป.ตรี-ป.เอก ม.ซีเอ็มเคแอล (เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
ปัญญาประดิษฐ์ไทย)

21 มี.ค. 2565

3 หลักสูตรด้าน High-tech 
Entrepreneurship, Digital 
marketing, Data Sci., Cyber 
security, Front-end development
(บธ.บ./วท.บ./ศศ.บ./บธ.ม./วท.ม./ศศ.ม.) 
หลักสูตรนานาชาติ

ก าลังคนส าหรับภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว Digital transformation 
และ Tech startup

ป.ตร-ีป.โท International School 
of Management 
(ISM) ม.หอการค้าไทย

21 มี.ค. 2565

4 หลักสูตรภายใต้แพลตฟอร์มส่งเสริมการ
ผลิตก าลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัว)

ก าลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี • ม.เทคโนโลยีมหานคร
• ม.เทคโนโลยีสุรนารี

27 มิ.ย. 2565

รายละเอียดหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบข้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการจากคณะท างานฯ 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร ผลิตก าลังคนประเภท/ระดับ ระดับ
หน่วยงานด าเนินการ 

(หลัก)

วันที่คณะท างานฯ มี
มติเห็นชอบข้อเสนอ

เชิงหลักการ

5 หลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการ
ผลิต (SI) (วศ.บ./วศ.ม.)

ก าลังคน System Integrator ป.ตรี-ป.โท ม.ศิลปากร 26 ก.ค. 2565

6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไม ่ก าหนด
สาขาวิชา) (หลักสูตรนานาชาติ)

ก าลังคนที่มีศักยภาพสูงในทาง
วิทยาศาสตร์เชิงลึกและมีทักษะที่ส าคัญของ
ศตวรรษที่ 21

ป.เอก ม.มหิดล (ภายใต้การ
ด าเนินงานของวิทยสถาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย)

26 ก.ค. 2565

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์
รวม (หลักสูตรสองภาษา)

ก าลังคนด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพแบบองค์รวม (การท่องเที่ยว การ
บริการ และการจัดการสุขภาพ)

ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ 
ม.บูรพา

26 ก.ค. 2565

8 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบินนานาชาติ

บุคลากรทางการบินที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการบินในระดับนานาชาติ (ต าแหน่ง
Flight Attendant)

อนุปริญญา-
ป.ตรี

มทร.ตะวันออก 26 ก.ค. 2565

รายละเอียดหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบข้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการจากคณะท างานฯ 



ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบสรุปความก้าวหน้าการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่
แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยคณะท างานเพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

16



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉิน
การแพทย์
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ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์

• ชื่อหลักสูตร (ชื่อปริญญา) : หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ (ฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต)

• ผู้รับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์

• ผู้รับผิดชอบร่วม : (1) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2) ม.มหิดล  (3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (4) ม.นวมินทราธิราช  (5) ม.มหาสารคาม 

(6) ม.พะเยา  (7) ม.บูรพา (8) ม.นราธิวาสราชนครนิทร์  (9) สถาบันพระบรมราชชนก

• สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็น

• ปี 2561 ปฏิรูปการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือช่วยชีวิตและลดความพิการ ให้เพ่ิมบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอก รพ. และให้เป็นอ านาจของ อปท.

• ปี 2564 พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ โดยต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

• จากกรอบอัตราก าลังของ สป.สธ. และ อปท. พบว่าประเทศไทยมีความต้องการนักฉุกเฉินการแพทย์ไม่น้อยกว่า 40,000 คน ภายในปี 2570

• ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5,000 – 6,000 คน กว่าร้อยละ 95 เป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น ที่เน้นการบริบาลผู้ได้รับอุบัติเหตุเป็นหลัก

• ที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตบณัฑติ ป.ตรี ที่มีทักษะระดับสูง สามารถให้การบริบาลครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ป่วยเพียง 674 คน และยังปฏิบัติงานอยู่ในระบบร้อยละ 50

• ประเทศไทยยังขาดอัตราก าลังอยา่งนอ้ยถึง 35,000 คนใน 5 ปี

• ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ระดับ ป.ตรี มีเพียง 5 สถาบัน จ านวนบัณฑิตที่ผลิตไดจ้ากท้ัง 5 สถาบัน เพียงปีละประมาณ 

180 คน 

✓ Higher education sandbox จึงเป็นแนวทางในการผลิตผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะระดับสูง ให้ทันกับความต้องการของประเทศ 
และอาจน าไปใช้เป็นตัวอย่างของการผลิตบุคลากรสายวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ 18



หมายเหตุ ความต้องการ 35,000 คน ใน 5 
ปี

ก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์
ในระดับผู้ประกอบโรคศิลปะ

จ านวน 15,000 คน

✓ ผู้จบ ม.6

✓ อาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์
ที่มีประสบการณ์

✓ ผู้จบ ป.ตรี/ปวส./
อนุปริญญา สาขาอื่น 

เครือข่าย ม. องค์กรรับรอง
วิชาชีพ และสถาบันที่
เกี่ยวข้องร่วมผลิต 

ระบบหน่วยกิจกรรม (modular 
system) ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ และผสานวิชาศึกษา
ทั่วไปเข้าไปในหน่วยกิจกรรมต่างๆ 

สถานฝึกปฏิบัติทั่วประเทศ และ
แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์
เพ่ือเพิ่มก าลังการผลิตและลด
ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง

การประเมินผลความสามารถใน
กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ 
(EPA) แบบ fixed standard, 
flexible time

• รายละเอียดหลักสูตร

o ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา / ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต / ข้อ 13 เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  >> ใช้ระบบหน่วยกิจกรรม เป็นการประเมินผลความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไว้ใจ

ได้ (Entrustable Professional Activity; EPA) โดยไม่ประเมินว่ามีความสามารถด้วยระยะเวลาการเรียน (fixed standard, flexible time) 

o ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร >> ผสมผสานเนื้อหาของวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะเข้าไปในหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ

o ข้อ 10 คุณสมบัติของอาจารย์ >> ขอให้อาจารย์มีคุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาด้านฉุกเฉินการแพทย์ ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล หรือด้านทันตกรรม และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

o ข้อ 4 ชื่อปริญญา / ข้อ 14 ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  >> ขอก าหนดชื่อปริญญา ฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต ออกใบปริญญาบัตรร่วม 10 สถาบัน ใบแสดงผลการศึกษาเป็นชื่อหน่วย

กิจกรรม

o ภาพรวม >> เม่ือเริ่มด าเนินการหากมีการปรับเปลี่ยนให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุ่มสถาบัน และแจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ที่ต้องการขอยกเว้น

เกณฑ์

ประเมิน

• ระยะเวลาด าเนินการ o ระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 10 ปี (ระยะแรก ปี 2566 – 2570 และระยะที่ 2 ปี 2571 – 2575)

o จ านวนรุ่น 5 -7 รุ่น โดยระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการในแต่ละรุ่น 2.5 - 5 ปี

o ระยะเวลาของการประเมินผลหลังส าเร็จการศึกษา 6 เดือน - 1 ปี  

ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์
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งบประมาณ : ระยะ 5 ปีแรก จ านวนเงินรวม 1,918.5 ล้านบาท

1. งบประมาณด าเนินการ : 

• ใน 5 ปีแรก รับ นศ. 7,500 คน ประมาณการงบประมาณ 1,798.5 ล้านบาท

ผู้รับเข้าศึกษา
ระดับช้ันท่ีต้อง

ศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร/คน

จ านวนคน (%)

1) ผู้จบ ม.6 4 ระดับชั้น 440,000 บาท 4,500 (60%)

2) พนง. ฉุกเฉิน
การแพทย์พิเศษ

3 ระดับชั้น 330,000 บาท 2,000 (26.7%)

3) เจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์

2 ระดับชั้น 220,000 บาท 1,000 (13.3%)

รวม 7,500

2. งบประมาณลงทุน :

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาท/คน/ระดับชั้น

• แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ 20 ล้านบาท

• ศูนย์สถานการณ์จ าลอง 4 ภูมิภาค 100 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ
• งบประมาณการเตรียมการช่วงแรก ส่วนหนึ่งจาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

• งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลผ่านทาง กระทรวง อว.

• งบประมาณแผ่นดินจากสถาบันอุดมศึกษา และจาก

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

• งบประมาณจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยขอ

มติ ครม. ให้ อปท. สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อ

ส่งอาสาสมัคร หรือพนักงานฉุกเฉิน หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่นๆ มาเรียนได้

• งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์
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ประเด็นเสนอที่ประชุม

21

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

2) หลักการที่ได้น าเสนอและให้ประสานกระทรวง อว. และส านักงบประมาณ เพื่อ
จัดท ารายละเอียดเสนอขอรับงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
การผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur
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• หลักสูตร : จ านวน 16 หลักสูตร
o หลักสูตรนานาชาติ ระดับ ป.ตรี 7 หลักสูตร

• บธ.บ. สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยขีัน้สงู การตลาดดิจิทัล และ การออกแบบปฏสิมัพันธ์

• วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยดีจิิทัลบณัฑิต วิทยาการข้อมูล ความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ และ การพัฒนาโปรแกรมและออกแบบฟร้อนท์เอนด์

• ผู้รับผิดชอบหลัก : International School of Management (ISM) ม.หอการค้าไทย

• ผู้รับผิดชอบร่วม : Harbour.Space University ประเทศสเปน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (Thaichamber) และบริษัทต่างๆ 

• สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็น

ระเบียบวาระที่ 3.2 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur

o การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี เกิดความต้องการบุคลากรท่ีมี Future skills โดยเฉพาะก าลังคนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบ Deep tech 
o น าไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จในระดับโลก เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของภาค

ธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ระดับแนวหน้าด้านเทคโนโลยี 

• รายละเอียดหลักสูตร

• ผู้จบ ม.6
(หลักสูตร ป.ตรี)

• ผู้จบ ป.ตรี
(หลักสูตร ป.โท)

ผู้สอนมีประสบการณ์จริงในแวด
วงธุรกิจและมีชื่อเสียงระดับโลก

เน้น Project-based ท า
โครงการร่วมกับภาคธุรกิจ และ
เกิดเป็นธุรกิจ Startup ได้ 

เนื้อหาวิชาทบทวน (revisit) จาก
นักธุรกิจชั้นน าตลอดทุกปี 

จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล เน้นความรู้
ด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้า เช่น Data 
Science, Digital Marketing, 
Startup

o ก า ลั ง คนที่ มี ค ว า ม รู้  frontier 
knowledge ด้านเทคโนโลยี 

จ านวน 400 คน
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o หลักสูตรนานาชาติ ระดับ ป.โท 9 หลักสูตร

• บธ.ม. สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยขีัน้สงู การตลาดดิจิทัล และ การออกแบบ

ปฏิสัมพันธ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจเทคโนโลย ีและเทคโนโลยีการเงิน

• วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยดีจิิทัลบณัฑิต วิทยาการข้อมูล ความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การพัฒนาโปรแกรมและออกแบบฟร้อนท์เอนด์



ระเบียบวาระที่ 3.2 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur

หลักสูตรทั้งหมดที่เข้าร่วม จ านวน 16 หลักสูตร

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)  
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบปฏิสัมพนัธ์)
4. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลบัณฑิต) 
5. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล) 
6. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาความปลอดภัยทางไซเบอร์)
7. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาการพฒันาโปรแกรมและออกแบบฟร้อนทเ์อนด์) 

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล) 
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์)
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ส าหรับธรุกิจเทคโนโลยี)
5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเงิน) 
6. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีดิจิทัล) 
7. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล)
8. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาความปลอดภัยทางไซเบอร)์ 
9. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมและออกแบบฟร้อนท์-เอนด์) 

❑ ระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร

❑ ระดับปริญญาโท จ านวน 9 หลักสูตร



• มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ต้องการขอยกเว้น

• ระยะเวลาด าเนินการ 
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o มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป >> ขอยกเว้นหมวดศึกษาท่ัวไป แต่จัดรายวิชาโดยใช้วิธีผสมผสานเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์การเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 

o มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 10.1.1-10.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ป.ตรี วิชาการ >> ขอยกเว้นคุณวุฒิ โดยเพิ่มเติม

คุณสมบัติคือเป็นผู้เชีย่วชาญท่ีปฏิบตัิและมีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจ และภาควิชาชีพท่ีทันสมัยจากบริษทัชั้นน าท่ีไดร้ับการยอมรับในระดับโลก

o มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 9.3.1-9.3.3 คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ ระดับ ป.โท >> ขอยกเว้นคุณวุฒิและผลงานวิชาการ โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเปน็ผู้เชีย่วชาญท่ี

ปฏิบัติและมีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจท่ีไดร้ับการยอมรับระดับโลก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นผู้เชีย่วชาญจากภาคธุรกจิตามประเด็นของการคน้คว้า 

o (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกติและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา ข้อ 5 >> สามารถเทียบโอนมาเป็นคะแนนหรือเกรดจาก 

Harbour.Space University ประเทศสเปน และประเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้หลักสูตรเดียวกนัในการจัดการเรียนการสอน และขอให้สามารถเทียบโอนได้สงูสดุร้อยละ 80 (ป.ตร)ี และร้อยละ 50 (ป.โท) 

o มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 13.2.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา >> ขอเพิ่มเติมรูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้เหมาะสมกับบริบทของหลกัสูตร เช่น startup projects,  pitching 

(demo day), design portfolio, case study, company project, consultant project ฯลฯ

o มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 15 การประกันคุณภาพหลักสตูร >> ใช้ระบบประกันคณุภาพภายในระดับหลกัสตูร ก าหนดองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบโดยก าหนดตัวบ่งชีท่ี้เน้น

ในการผลสัมฤทธิ์ท่ีตอบสนองผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และการประเมินให้เห็นเป็นรูปธรรม

o ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 ปี (1 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2571) 

o จ านวนบัณฑิตที่ผลิตรวม 400 คน

➢ ผลิตบัณฑิต ป.ตรี จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ใช้ระยะเวลาศึกษารุ่นละ 3 ปี  รวม 100 คน 

➢ ผลิตบัณฑิต ป.โท จ านวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน ใช้ระยะเวลาศึกษารุ่นละ 1-2 ปี รวม 300 คน

o ระยะเวลาของการประเมินผลหลังส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน หลังบัณฑิตจบการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3.2 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur



ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาอนุมัตขิ้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากร 
High-tech Entrepreneur และให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างไป
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.3 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
และดิจิทัล
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ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล 

• หลักสูตร : จ านวน 15 หลักสูตร จาก 6 มหาวิทยาลัย
o ป.ตรี 7 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

และระบบอัจฉริยะ และ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล วิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

o ป.โท 5 หลักสูตร ได้แก่  วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และ

คอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

o ป.เอก 3 หลักสูตร ได้แก่ ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิชาวิทยาการข้อมูล

• สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็น

o เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอรม์ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม 
o เกิดปัญหาการขาดแคลนก าลงัคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย
o น าไปสู่การจัดการศึกษาผา่นหลกัสูตรเฉพาะทางเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มจ านวน

บุคลากรให้มีคุณภาพและจ านวนที่เพียงพอ 

• ผู้รับผิดชอบ: (1) ม.ซีเอ็มเคแอล และ สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (2) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (3) ม.มหิดล  (4) ม.ขอนแก่น 

(5) ม.เชียงใหม่  (6) ม.สงขลานครินทร์ 

o ระยะเวลาด าเนินการรวม 8 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2572) 

o ผลิตนักศึกษา จ านวน 7 รุ่น จ านวนบัณฑิตที่ผลิตรวม 1,880 คน 

o ระยะเวลาของการประเมินผลหลังส าเร็จการศึกษา 1 ปี

• ระยะเวลาด าเนินการ 
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มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพวิเตอร ์(หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ

หลักสูตรทั้งหมดที่เข้าร่วมท้ังหมด จ านวน 15 หลักสูตร



ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล 

• รายละเอียดหลักสูตร

หมายเหตุ ความต้องการ 35,404 คน
ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

บุคลากรด้านวิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทลั 
จ านวน 1,880 คน

• ผู้จบ ม.6
• ผู้ที่ก าลังศึกษา 
ป.ตรี และ ป.โท

• ผู้จบ ป.ตรี และ ป.โท

หลักสูตรร่วมเฉพาะทางด้าน AI เน้น
สมรรถนะผู้เรียน (Competency-
based education)

เครือข่าย 6 มหาวิทยาลัย
ร่วมด าเนินการและแบ่งปัน
ทรัพยากร

เทียบโอนสมรรถนะและหน่วยกิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย ได้รับท้ัง
ปริญญา และประกาศนียบัตร

รูปแบบการเรียนรู้หลากหลายที่เหมาะกับ
ศักยภาพผู้เรียนแต่ละคนด้วย 
Competency Tracking Platform

• มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ต้องการขอยกเว้น

o มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 7-9, 

10.1.1 -10.1.2, 11-12, 15-16

o มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 

7-8, 9.1.1-9.1.2, 9.2.1, 9.3.1-9.32, 9.4.1-

9.4.2, 15-16

o กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ข้อ 7, 9 

– 11, 13-14, 17

ประเด็นส าคัญที่ขอยกเว้น
• การคิดหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา >> ใช้แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน ยกเลิก

โครงสร้างหมวดวิชาแบบเดมิ โดยนับ 1 หน่วยกิตต่อ 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ (การฟังการบรรยาย อภิปราย การฝึกทดลอง 

การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกงานหรือเป็นผู้ช่วยวิจัย)

• การลงทะเบียนเรียน ยกเลิกการก าหนดเกณฑ์หน่วยกิตขั้นสูงสุดของการลงทะเบียนของผู้เรียนส าหรับแต่ละหลักสูตร

• คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร >> ยกเว้นคุณสมบัติของอาจารย์จากหน่วยงานภายนอก และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้คณะกรรมการร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทดแทน 

• การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา การเทียบหลักสูตร มาตราหลักสูตรควบปริญญาตรี/โทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน 

และปริญญาตรีควบโท หรือโทควบเอกในสาขาวิชาเดียวกับหรือต่างกัน >>ใหค้ณะกรรมการสถาบันปัญญาประดิษฐ์ก าหนดหลักการ

• การประกันคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร >> ให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ก าหนด
30



ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรม

ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล ดังน้ี

1) ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

2) ให้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาเมื่อ

ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้

รายงานให้คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.4 การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
การผลิตก าลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกดา้น
วิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

32



• สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็น

• ผู้รับผิดชอบหลัก: วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวง อว.

• ผู้รับผิดชอบร่วม: (1) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหงชาติ (2) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (3) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (4) ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ และ (5) สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจดัการศึกษา

• ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ก าหนดสาขาวิชา

o การเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลกระทบต่อความต้องการทรัพยากรมนุษย์รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ
o นโยบายของประเทศมุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ BCG 
o น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีศักยภาพสูงทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึกและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือระหว่าง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสถาบันอดุมศึกษา ผ่านงานวิจัยเชิงลึกร่วมกับภาคเอกชนเพือ่น าความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

• รายละเอียดหลักสูตร

ก าลังคนทักษะสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้าน
วิทยาศาสตร์ (Frontier knowledge)
และแนวคิดเชิงนวัตกรรม 175 คน

• ผู้จบ ป.ตรี 
• ผู้จบ ป.โท ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ Frontier 

Science และทักษะในศตวรรษท่ี 21
ผ่าน 5 กลุ่มวิชา (Sci & Tech, IT, 

Entrepreneur, ASEAN และ Language)

หลักสูตรโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
4 แห่ง ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

โครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนา Deep Tech ที่
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และองค์ความรู้ Frontier 
Science จากสถาบันวิจัย
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ระเบียบวาระที่ 3.4 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตก าลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม



o ระยะเวลาด าเนินการรวม 9 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2573) 

o จ านวนบัณฑิตที่ผลิตรวม 175 คน

➢ แผน 1.1 ท าวิทยานิพนธ์ (ผู้จบ ป.โท) จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 คน ใช้ระยะเวลาศึกษารุ่นละ 4 ปี  รวม 10 คน 

➢ แผน 2.1 เรียนและท าวิทยานิพนธ์ (ผู้จบ ป.โท) จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 30 คน ใช้ระยะเวลาศึกษารุ่นละ 4 ปี  รวม 150 คน 

➢ แผน 2.2 เรียนและท าวิทยานิพนธ์ (ผู้จบ ป.ตรี) จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 คน ใช้ระยะเวลาศึกษารุ่นละ 5 ปี  รวม 15 คน 

• ระยะเวลาด าเนินการ 
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• มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ต้องการขอยกเว้น
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

o ข้อ 4.3 ชื่อปริญญา >> หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ไมม่ีสาขาวชิา

o ข้อ 9.4.3 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และข้อ 9.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ >> ยกเว้นคุณสมบัติของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มาจาก

ภาคส่วนผู้ใช้บัณฑิต 

o ข้อ 13.3 การส าเร็จการศึกษา >> เพิ่มเติมการน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาคสว่นทีน่ าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 3.4 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตก าลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

 คณะท างานฯ มีข้อเสนอแนะว่าควรให้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาด้วย



ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตก าลังคน
ศักยภาพสูงที่มีความรู้ เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม และให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
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