
  

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี



  

สารบญั 
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ช่ือ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ 
มหาวิทยาลัย 

 
4 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  34 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 35 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 37 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 37 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 37 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

39 
 



                                                                                 ข 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 44 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 44 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 44 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 45 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 45 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 45 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 45 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 46 
 1. การก ากับมาตรฐาน 46 
 2. บัณฑิต 46 
 3. นักศึกษา 47 
 4. อาจารย์ 48 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 49 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 52 
 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 55 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 57 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 57 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 57 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 57 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 57 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

 
 

58 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 87 
 ภาคผนวก ค ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ท่ี 258/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

 
 
 

99 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 

 
 

101 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 129 
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สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

138 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

177 
 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเส่ียง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 

181 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :     
ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม

        เพื่อสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science Program in Food and Beverage  

                 Innovation for Health 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ) 
 ช่ือย่อ  :    วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ)  

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :    Bachelor of Science (Food and Beverage Innovation for  
        Health 

 ช่ือย่อ  :    B.Sc. (Food and Beverage Innovation for Health) 
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย  



                                                                                 2 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมาย

การค้าคัดสรร  (Kudsan) และเบลลินี  เบค แอนด์ บรู  (Bellinee’s Bake and Brew) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี           
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ให้ปริญญาบัตร  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน า เสนอหลัก สูตร ต่อสภามหาวิทยา ลัย  ในการประ ชุม  ครั้ ง ท่ี  3/2562 
เมื่อวันท่ี 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 เจ้าของกิจการด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
8.3 ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพในการปฏิบัติงานระดับบริหาร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางกนกวรรณ  
ปุณณะตระกูล 

อาจารย์ Master of Arts 
in Teaching 
Home 
Economics 
ครุศาสตรบณัฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 

Technological 
University of The 
Philippines, 
Philippines 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

2535 
 
 
 

2527 

2. นายวีระศักดิ ์ 
ศรีลารัตน์ 

อาจารย์ คหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2559 
 

2555 

3. นางสาวลัดดาวัลย์ 
กงพลี 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
(กายวิภาคศาสตร์) 
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต
(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2557 
 
 

2554 

4. นางสาวกวิฐาร์พรณ์ 
จาตุรนต์ภากร 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ท่ัวไปด้าน
มาตรฐาน
สินค้าการ
บริการและ 
กิจกรรมพิเศษ 

บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 
คหกรรมศาสตร์ 
บัณฑิต (อาหาร
และโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2550 
 
 

2536 

5. นางสาวเมตตา  
ปุดโส 

เจ้าหน้าท่ี
มาตรฐาน
สินค้าการ
บริการและ
กิจกรรมพิเศษ 

บริหารธุรกิจ 
บัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

2549 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง ด่ืม เป็นหนึ่ งใน กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีปัจจุบันรัฐบาลต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยให้ก้าวสู่
ยุค 4.0 โดยมีบทบาทมากในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล จากยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงได้น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพตามหลักการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ มีการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการให้บริการ มาใช้พัฒนา สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผ่านการ
เรียนรู้ควบคู่กับการท างานในสถานประกอบการ  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีท าให้การส่ือสารและคมนาคม  
ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศเช่ือมโยงกันง่ายมากขึ้น ส่งผลต่อการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ดังนั้น
การวางแผนหลักสูตรจึงค านึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วท่ีท าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้นการวางแผน
หลักสูตรจึงค านึงการพัฒนาสุขภาพของประชาชนเนื่องด้วยสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน เพื่อให้
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพให้
ผู้บริโภคได้สามารถเข้าถึงอาหารท่ีช่วยส่งเสริมสุขภาพ 

  
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและ

เครื่องด่ืมเพื่อการค้าท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และยังต้องสามารถวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ท าให้สาขาวิชาต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมท่ีธุรกิจใน
ระดับชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้และอาชีพต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบจากสถานประกอบท่ีร่วม
ผลิตบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบจากสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง
เรียนและสอบ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
เน้นการปฏิบัติ มุ่งพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

1.2  ความส าคัญ   
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อบริโภคท้ังในประเทศและเพื่อส่งออก

ต่างประเทศ แต่ท้ังนี้ในประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านพัฒนาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพ
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงต้องตระหนักในการยกระดับคุณภาพ
ของอาหารและเครื่องด่ืม อีกท้ังปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 
นอกจากนี้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องด่ืมมีส่วนช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้อง
กับนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ดังนั้นผู้ประกอบการจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิต ต้ังแต่
การเลือกวัตถุดิบท่ีมีมาตรฐาน กระบวนการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บรักษา เพื่อน ามาพัฒนาเป็นอาหาร
และเครื่องด่ืมท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
รวมถึงการส่งเสริมการตลาด การบริการท่ีดี เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและการเตรียม
ความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมท้ังในและ
ต่างประเทศมีความต้องการบุคคลากรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพเป็นจ านวนมาก  

เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับประเทศจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ท าความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จึงได้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมและหลักการทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ การ
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพแก่ประชาชนในทุก
ช่วงวัยและทุกสภาวะของร่างกาย และตอบสนองการบริการต่อกลุ่มผู้บริโภคและก่อให้เกิดความพึง
พอใจ อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บัณฑิตท่ีสามารถประกอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การท างานขององค์กร  

1.3  วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในงานอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 2) มีความรู้และความเข้าใจด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 3) มีทักษะและสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 4) มีความเป็นผู้น า บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 5) มีทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีในปฏิบัติงานด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
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2. แผนพัฒนา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. ก าหนด  

ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

รายงานผลการประ เมิน
ห ลัก สูตร  ( มคอ .2 ฉบั บ
ปรับปรุง) 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ปฏบิัติงานจริง 

1. สนับสนุนอาจารย์ให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก สังคม/ชุมชน 

2. สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย  
เข้าร่วมเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถานประกอบการท่ีร่วมผลิต
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์    
ประจ าหลักสูตร 

2. ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและการ
เสนอผลงานของอาจารย์  
ประจ าหลักสูตร 

3. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ีเข้าร่วม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถานประกอบการ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับงานด้านนวัตกรรมอาหาร
และเครื ่องดื ่มเพื ่อสุขภาพใน
ปัจจุบัน 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความต้องการของงานด้าน
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

2. ติดตามปัญหาทางด้าน   
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

3. ติดตามความเปล่ียนแปลง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้   
บัณฑิต 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉล่ียในระดับดี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาคโดยมีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 

15 สัปดาห ์และใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนสะสมครั้งละ 1 วิชา (Block Course System) เมื่อเรียน
จนจบรายวิชานั้นแล้วท าการวัดและประเมินผลพร้อมได้ใบรับรองแล้วจึงจะเรียนวิชาถัดไปจนครบ
หลักสูตร แต่ละวิชามีช่ัวโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
การใช้การท างานเป็นฐาน (Work-based learning) และ การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติทุกภาคการศึกษาตลอดการเรียน กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ไม่มี 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาแต่ละปกีารศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีท่ี 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปีท่ี 3 - - 80 80 80 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 3,500,000 7,000,000 10,500,000 14,000,000 14,000,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,293,720 
70,000 

 
460,000 
300,000 

 
1,358,406 
140,000 

 
460,000 
600,000 

 
1,426,326 
210,000 

 
460,000 
900,000 

 
1,497,642 
280,000 

 
460,000 

1,200,000 

 
1,572,524 
280,000 

 
460,000 

1,200,000 

รวมรายรับ 5,623,720 9,558,406 13,496,326 17,437,642 17,512,524 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,293,720 1,358,406 1,426,326 1,497,642 1,572,524 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสดุ 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
100,000 
200,000 
70,000 
72,000 

 
100,000 
300,000 
140,000 
72,000 

 
100,000 
400,000 
210,000 
72,000 

 
100,000 
500,000 
280,000 
72,000 

 
100,000 
500,000 
280,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
300,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
900,000 

 
460,000 

1,200,000 

 
460,000 

1,200,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

 
100,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,620,720 3,155,406 3,693,326 4,234,642 4,309,524 
 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 18,381.24 บาท/คน/ปี 
 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 11 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 57 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  18 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาปฎิบัติการ 30 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Organization and Human Resource Management 

in Digital Era 
 

ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา 3(2-2-5) 
 Accounting and Finance for Innovative Trading  

SMS117 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Statistics  

SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Biology  

SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Sanitation and Safety  

SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Science  

SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา 3(2-2-5) 
 Cocoa, Coffee and Tea  

SFB105 เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
 Non-Alcoholic Beverage 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Food Modification for Health  
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 

 Sensory Testing and Quality Control  
SFB112 การจัดการส่ิงแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 
Environmental Management in Food and Beverage 
Business 

 

SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Industry Management  

SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร 3(2-2-5) 
 Science and Arts of Color in Food  

SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3) 

 
Research and Development of Food and Beverage 
Innovations for Health 1 

 

SFB210 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3) 

 
Research and Development of Food and Beverage 
Innovations for Health 2 

 

SHE207 อาหารและบริการ 3(2-2-5) 
 Food and Service  

SHE327 หลักการผลิตเบเกอรีเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Principles of Bakery Production for Health  

SHE328 การผลิตเบเกอรีเพื่อการค้า 3(2-2-5) 
 Production of Bakery for Trading  

SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
 International Cuisine for Health  

2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 18   หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ITM211 การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 3(2-2-5) 
 Research and Consumer Behavior Analysis  

SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร 3(2-2-5) 
 Microbiology and Food Fermentation Technology  

SBT449 การผลิตภาพทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Photographic Productivity in Science  

SFB103 โภชนาการมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Nutrition  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย  3(2-2-5) 

 Food and Nutrition of Life Cycle  
SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 3(2-2-5) 

 Alcoholic Beverage Technology and Innovation  
SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล 3(2-2-5) 

 Cocktail and Mocktail  
SFB110 อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

 Thai Food and Culture   
SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ช่ันและเครื่องด่ืม  3(2-2-5) 

 Innovation in Functional Food and Beverage  
SFB115 อาหารกับสมุนไพรไทย 3(2-2-5) 

 Food and Thai Herbs  
SFB116 อาหารและเครื่องด่ืมตามธาตุเจ้าเรือน 3(2-2-5) 

 Food and Beverages for Lord of House Element  
SFB117 อาหารกับสุขภาพและโรคภัย 3(2-2-5) 

 Food in Health and Disease  
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม้ 3(2-2-5) 

 Fruit and Vegetable Carving  
SHE109 หลักการประกอบอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

 Principles of Food and Beverage  
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 

 Development of Food Processing Product  
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 

 Art of Food Design and Decoration  
SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 

 Nutrition Assessment  
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ  

2.2.1) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
30 หน่วยกิต 

SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 1  

SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 2  

SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 3 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 3  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 4 4(0-8-4) 

 Training in Food and Beverage Innovation for Health 4  
SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 4(0-8-4) 

 Training in Food and Beverage Innovation for Health 5  
SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 6 4(0-8-4) 

 Training in Food and Beverage Innovation for Health 6  
SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 7 4(0-8-4) 

 Training in Food and Beverage Innovation for Health 7  
SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 8 4(0-8-4) 

 Training in Food and Beverage Innovation for Health 8  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ี
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีท่ีศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต *** 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

ITM หมู่วิชานวัตกรรมการค้า 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SFB หมู่วิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
SHE หมู่วิชาคหกรรม 
SND  หมู่วิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.2 การจัดแผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(บังคับ) 

SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB201 
 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 1 

3(0-6-3) 

 xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(บังคับ) 

SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร 3(2-2-5) 
SMS117 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 2 

3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา 3(2-2-5) 
SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB203 
 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 3 

4(0-8-4) 

หมวดวิชาเลือก
เสรี 

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SFB105 เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย  3(2-2-5) 
SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 4 

4(0-8-4) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SHE327 หลักการผลิตเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล 3(2-2-5) 
SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB205 
 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 5 

4(0-8-4) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

VGEXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SHE328 การผลิตเบเกอรี่เพื่อการค้า 3(2-2-5) 
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุม

คุณภาพ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ช่ันและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 6 

4(0-8-4) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SFB112 การจัดการส่ิงแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม

เพื่อสุขภาพ 1 
3(0-6-3) 

SHE207 อาหารและบริการ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 7 

4(0-8-4) 

รวมหน่วยกิต 13 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม      

3(2-2-5) 

SFB210 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 2 

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SFB110 อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 8 

4(0-8-4) 

รวมหน่วยกิต 13 
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3.3 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Organization and Human Resource Management 
in Digital Era 

 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการองคการธุรกิจ รูปแบบการจัดโครงสรางองคกร 
แนวคิดทางการบริหาร และหนาท่ีการบริหารธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม วัฒนธรรม
องคกร กฎหมายแรงงาน การจัดการการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล การบริหารทรัพยากรมนุษย 
สมรรถนะในการท างาน (competency) การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การบริหารคาตอบ
แทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการธ ารงรักษาบุคลากรในองคกร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 

   
ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา 3(2-2-5) 

 Accounting and Finance for Innovative Trading  
 ความส าคัญ บทบาท และประโยชนของการบัญชีและการบริหาร การเงินส าหรับการ

จัดการนวัตกรรมการคา กระบวนการจัดท าบัญชีและการออกรายงาน ทางการเงิน การอานรายงาน
ทางการเงิน ตนทุนและการวิเคราะหตนทุน การจัดสรรตนทุนทางออม การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจส าหรับการวางแผนทางบัญชีการใชขอมูลทางการบัญชีตาม บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 
การใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีการวิเคราะหและควบคุมความเส่ียง รวมถึง แนวคิดในการ
ตรวจสอบ ความส าคัญของระบบการเงินระหวางประเทศ การวางแผนและการวิเคราะหทาง
การเงินภายใตเครื่องมือและการคนหาขอมูลผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดการเงิน การ
จัดหาและจัดสรรแหลงเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบลงทุน นโยบายดอกเบ้ียและสินเช่ือ 
นโยบายเงินปนผล ตนทุน ทางการเงิน รวมถึงนโยบาย อื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นทางการเงิน และบทบาทของ
สถาบันการเงินเพื่อ การจัดการนวัตกรรมการคา 

   
ITM211 การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 3(2-2-5) 

 Research and Consumer Behavior Analysis  
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค วางแผนจัดท า

โครงการวิจัย โดยมีการก าหนด โจทยการวิจัยการออกแบบเครื่องมือทางการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวย โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและน าเสนอ
ผลการวิจัย ตลอดจนการน าผลการวิจัยไปใชในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภควางแผนกลยุทธทาง
การตลาดไดอยางเหมาะสม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Biology  

หลักการทางชีววิทยา สารประกอบชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวิต เซลล์และโครงสร้างเซลล์ 
การล าเลียงของเซลล์ เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์ด้วยแสง การจ าแนกส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงเมแทบอลิซึมของเนื้อสัตว์และเซลล์พืชหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนส่ง
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ การเส่ือมตามอายุและความเครียดของเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว  
   
SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร 3(2-2-5) 
 Microbiology and Food Fermentation Technology  

ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้าง การจัดจ าแนก ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม จุลินทรีย์ท่ีมีความส าคัญทางอุตสาหกรรม กระบวนการหมัก 
(Fermentation process) กระบวนการผลิตอาหารหมักเพื่อสุขภาพจากจุลินทรีย์  

 
SBT449 การผลิตภาพทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Photographic Productivity in Science  

ศึกษาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการถ่ายภาพส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และงาน
เอกสารจากกล้องถ่ายภาพ การถ่ายภาพขยายและการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ท้ังสีและ ขาวด า 

 
SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Sanitation and Safety  

สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร  สถานการณ์ด้านอาหาร
ปลอดภัยในปัจจุบัน อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในอาหาร โรคและความผิดปกติท่ีเกิด
จากอันตรายในอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล สุขาภิบาลในสถานท่ีสะสมอาหาร กฎหมายและ
มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยของไทยและสากล การก่อการร้ายทางอาหาร และการจัดการด้าน
อาหารปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการตามเนื้อหา 
   
SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Science  

ความหมายและความส าคัญของวิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องด่ืม องค์ประกอบ
ในอาหาร การเปล่ียนแปลงทาง กายภาพ เคมี และชีวภาพของอาหาร การเน่าเสียของอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ธัญชาติ นมและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก
และผลไม้ เครื่องด่ืม รวมถึงไขมันและผลิตภัณฑ์ การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อถนอม แปรรูป 
และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหา  
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SFB103 โภชนาการมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Nutrition  

ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร การน าไปใช้ และการขับถ่าย เมแทบอลิซึม
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนไขมัน วิตามินและเกลือแร่ น้ าและอิเล็กโตรไลต์เบื้องต้น บทบาทและ
หน้าท่ีของสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับต่อวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ 
   
SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา 3(2-2-5) 
 Cocoa, Coffee and Tea  

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืมชา กาแฟ และโกโก้ ประเภท ลักษณะของเครื่องด่ืมแต่ละ
ชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบ การผสมเครื่องด่ืมประเภทต่าง ๆ การเก็บรักษา การควบคุม
คุณภาพ การจัดตกแต่งเครื่องด่ืม  การจัดเครื่องด่ืมให้เหมาะสมกับรายการอาหาร 
   
SFB105 เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
 Non-Alcoholic Beverage  

ความรู้เบื้องต้นและประเภทเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นม น้ าผลไม้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ วัตถุดิบ การผสมเครื่องด่ืมประเภทต่าง ๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัด
ตกแต่งเครื่องด่ืม การจัดเครื่องด่ืมให้เหมาะสมกับรายการอาหาร มารยาทการบริการของพนักงาน
บริการเครื่องด่ืม  ฝึกปฏิบัติการผสมและการให้บริการเครื่องด่ืม   
   
SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย  3(2-2-5) 
 Food and Nutrition of Life Cycle  

ความต้องการพลังงานและสารอาหาร หลักโภชนาการในหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัญหาและการป้องกัน
ภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ การฝึกปฏิบัติการทางอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
   
SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 3(2-2-5) 
 Alcoholic Beverage Technology and Innovation  

จุลชีววิทยาและชีวเคมีของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การจ าแนกประเภทและส่วนผสมท่ี
ใช้ในเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ ไวน์  เบียร์ เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์พื้นบ้าน สุรากล่ัน การบรรจุ การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
และการเส่ือมเสียของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
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SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Food Modification for Health  

ความรู้เบ้ืองต้นด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ปริมาณสารอาหารท่ีแนะน าให้
บริโภคต่อวันส าหรับคนไทย รายการอาหารแลกเปล่ียน การดัดแปลงอาหาร หลักการค านวณ
พลังงานในบุคคลท่ีมีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วยโรคต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับโภชนาการ โรคอ้วน 
โรคเมตาบอลิกซินโดรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความผิดปกติของ ไขมันในเลือด 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต หลักการให้ค าแนะน าด้านโภชนาการเบ้ืองต้น การ
ฝึกปฏิบัติการก าหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค 
   
SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล 3(2-2-5) 
 Cocktail and Mocktail  

ความหมายของค็อกเทล ความหมายของม็อกเทล  เครื่องด่ืมท่ีใช้ด่ืมในช่วงเวลาต่าง ๆ 
เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบการผสมเครื่องด่ืม  ความแตกต่างของดีกรีหรือเปอร์เซ็นต์ในเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ หลักในการผสมเครื่องด่ืม มาตรฐานการเปรียบเทียบปริมาตร ประเภทแก้วส าหรับ
เครื่องด่ืมประเภทต่างๆ  การจัดตกแต่งเครื่องด่ืม  ฝึกปฏิบัติการผสมและการให้บริการเครื่องด่ืม 
   
SFB110 อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 Thai Food and Culture        

อาหารไทยในประเพณี อาหารประจ าภาคต่างๆ การประกอบอาหารเพื่อพัฒนาแบบ
ด้ังเดิมและอาหารร่วมสมัย อาหารบาทวิถี การจัดตกแต่งอาหารด้วยศิลปะ และการฝึกปฏิบัติ 
   
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 
 Sensory Testing and Quality Control  

ความส าคัญ และหลักการของการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องด่ืมทางด้านเคมี 
กายภาพ และจุลินทรีย์ ให้ตรงตามมาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพการผลิตอาหารตาม
มาตรฐานไทยและสากล ความส าคัญและหลักการของการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
อาหารและเครื่องด่ืม ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดสอบ 
วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ ปฏิบัติการตามเนื้อหา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SFB112 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 
 Environmental Management in Food and Beverage 

Business  
 

แนวคิด หลักการของการจัดการส่ิงแวดล้อม มลพิษส่ิงแวดล้อม ผลกระทบและการ
ป้องกันมลพิษส่ิงแวดล้อม การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและของเสีย การประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากส่ิงแวดล้อม ธุรกิจ
สีเขียวส าหรับอาหารและเครื่องด่ืม 
   
SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 
 Innovation in Functional Food and Beverage  

ความหมายของนวัตกรรมอาหารและอาหารฟังก์ช่ัน อาหารฟังก์ช่ันในยุคปัจจุบัน  
สารพฤกษเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารฟังก์ช่ันเพื่อ
สุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ช่ัน และการให้
ความรู้แก่ผู้บริโภค ผลการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ช่ันต่อสุขภาพและผลข้างเคียง การพัฒนา
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
นวัตกรรมอาหารโดยการน าอาหารฟังช่ันมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ   
   
SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม      3(2-2-5) 
 Food and Beverage Industry Management  

ทฤษฎี วิวัฒนาการ แนวคิดทางการบริหารจัดการ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ
ธุรกิจ องค์ประกอบของระบบบริหารและควบคุมด้านอาหารและเครื่องด่ืม การวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาและจริยธรรมทางการบริหารจัดการในองค์การของนักบริหาร 
และฝึกปฏิบัติ  
   
SFB115 อาหารกับสมุนไพรไทย 3(2-2-5) 
 Food and Thai Herb  

ศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพเพื่อน ามาใช้ในชีวิต การใช้สมุนไพร
และเครื่องเทศในการประกอบอาหาร องค์ประกอบและสาระส าคัญในสมุนไพรท่ีใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม และการน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารหรือประยุกต์เป็น
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ   
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SFB116 อาหารและเคร่ืองด่ืมตามธาตุเจ้าเรือน 3(2-2-5) 
 Food and Beverage for Lord of House Element  

ทฤษฏีธาตุเจ้าเรือนตามหลักการแพทย์แผนไทยพื้นฐาน หลักการเลือกบริโภคอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน หลักการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเม่ือ
ร่างกายเกิดการเปล่ียนแปลงและเสียสมดุล การประกอบการอาหารและเครื่องด่ืมตามธาตุเจ้าเรือน 

 
SFB117 อาหารกับสุขภาพและโรค 3(2-2-5) 
 Food in Health and Disease  

ความสัมพันธ์ของอาหารกับสุขภาพและการเกิดโรค ความเจ็บป่วยและโรคท่ีเกิดจาก
การรับประทานอาหาร ความผิดปกติทางกายวิภาคท่ีเกิดจากบริโภคอาหาร การประเมินอาการ ท่ี
เกิดขึ้นที่ส าคัญ บทบาทของอาหารและสมุนไพรในการป้องกันฟื้นฟูร่างกายจากโรค กรณีศึกษา 

   
SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร 3(2-2-5) 

 Science and Arts of Color in Food  
วิทยาศาสตร์ของสีและการมองเห็น รงควัตถุและการควบคุมปริมาณรงควัตถุในอาหาร 

สีผสมอาหาร อิทธิพลของสีต่อความรู้สึก  ศิลปะในการจัดจานอาหารและเครื่องด่ืม หลักการ
ถ่ายภาพอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการค้า ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา 
   
SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 1  

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านการประกอบอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการบริการอาหารท่ีดี และสามารถน าหลักการ
ทางด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารมาประยุกต์ใช้ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดย
ปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
   
SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 2  
 วิชาบังคับก่อน : SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านการประกอบอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการบริการอาหารท่ีดี และใช้หลักการคิดค านวณทาง
สถิติในการบริหารการเงินเบื้องต้นภายในร้านค้าได้ โดยปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการและมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 3 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 3  
 วิชาบังคับก่อน : SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านการชงชา กาแฟ และโกโก้ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพได้ โดยปฏิบัติงานตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการและมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
 
SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 4 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 4  
 วิชาบังคับก่อน :  SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 3 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงสามารถดัดแปลงอาหารและเครื่องด่ืมให้เหมาะสมแก่
ลูกค้าในแต่ละช่วงวัยได้ โดยปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการ
และมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
 
SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 5  
 วิชาบังคับก่อน : SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 4 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
อาหารเชิงวัฒนธรรม รวมถึงสามารถดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตเบเกอรี่ในสถ าน
ประกอบการได้ โดยปฏิบัติงานตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการและมี
หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 6 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 6  
 วิชาบังคับก่อน : SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านอาหารนานาชาติ สามารถทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุมคุณภาพการผลิต
อาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงสามารถผลิตเบเกอรี่เพื่อการค้าในสถานประกอบการได้ โดยปฏิบัติงาน
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการและมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน  

 
SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 7 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 7  
 วิชาบังคับก่อน : SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 6 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อสามารถบริหารจัดการในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องด่ืมและจัดการส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ สร้างนวัตกรรมอาหารและอาหารฟังก์ช่ันได้ โดยปฏิบัติงานตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการและมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
 
SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 8 4(0-8-4) 
 Training in Food and Beverage Innovation for Health 8  
 วิชาบังคับก่อน : SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 7 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการบริหารจัดการในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องด่ืม สามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ในสถานประกอบได้ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการและมี
หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน  
   
SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3) 
 Research and Development of Food and Beverage 

Innovations for Health 1 
 

หลักการเบื้องต้น ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการศึกษา การวางแผนจัดการของ
การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ขัน้ตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SFB210 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3) 
 Research and Development of Food and Beverage 

Innovations for Health 2 
 

 วิชาบังคับก่อน : SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 

 

การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบ
การยอมรับของผู้บริโภค การทดลองวางจ าหน่ายนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมในเชิงพาณิชย์  
   
SHE109 หลักการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) 
 Principles of Food and Beverages  

ความหมายของค าศัพท์ หลักการขั้นตอน และเทคนิคพื้นฐานท่ีใช้ในการประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมประเภทต่างๆ การเลือกซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษา และการฝึกปฏิบัติ 
   
SHE205 การแกะสลักผักและผลไม้ 3(2-2-5) 
 Fruit and Vegetable Carving  

ความส าคัญ ความเป็นมาและประโยชน์ของการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การ
เตรียมวัตถุดิบ การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก การน าหลัก
ศิลปะมาใช้ออกแบบฝึกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก คว้านผัก ผลไม้ เพื่อการรับประทานและการจัด
ตกแต่งในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการน าไปใช้ตามความเหมาะสม การฝึกปฏิบัติ 
   
SHE207 อาหารและบริการ 3(2-2-5) 
 Food and Service  

รูปแบบของการบริการอาหารท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
บริการอาหารความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม ก าหนดรายการและราคาอาหาร การวางแผน
ด าเนินงานจัดเล้ียงและการให้บริการ จิตวิทยาส าหรับผู้ประกอบการในการบริการอาหาร การ
บริการเหนือความคาดหมาย และการฝึกปฏิบัติ 
   
SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 3(2-2-5) 
 Development of Food Processing Product  

การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการแปรรูปวัตถุดิบประเภทต่างๆ คือ วัตถุดิบ
ประเภทธัญพืช พืชหัวและตระกูลถั่ว เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ด้วยกระบวนการต่างๆ การฝึกปฏิบัติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
 Arts of Food Design and Decoration  

การออกแบบและศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดองค์ประกอบด้านการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้อาหารมีรูปลักษณะสวยงามและโดดเด่นส าหรับการ
บริการและการแต่งจาน การฝึกปฏิบัติ 
   
SHE327 หลักการผลิตเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Principles of Bakery Production for Health  

หลักการของเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ ประเภทของเบเกอรี่ วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
การช่ังตวงวัด ขั้นตอนการเตรียม เทคนิคในการผลิตเบเกอรี่เบื้องต้นประเภทเค้ก คุกกี้ พาย และ
ขนมปังการพัฒนาเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ การตกแต่งจาน การฝึกปฏิบัติ 
   
SHE328 การผลิตเบเกอร่ีเพื่อการค้า 3(2-2-5) 
 Production of Bakery for Trading  

ทักษะขั้นสูงในการผลิตเค้ก มูส เพสตรี้ และขนมปัง การตกแต่งหน้าเค้กในรูปแบบ
ต่างๆ การจัดตกแต่งขนมหวานด้วยงานช็อคโกแล็ต ขนมส าหรับโอกาสพิเศษและขนมส าหรับการ
จัดเล้ียง การพัฒนาต ารับขนมเบเกอรี่ คุณธรรมจริยธรรมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ 
การคิดต้นทุนและก าหนดราคาขาย การฝึกปฏิบัติ 
   
SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
 International Cuisine for Health  

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ ลักษณะอาหารนานาชาติ วัฒนธรรม การ
รับประทานอาหาร วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารพื้นฐานของ
อาหารประจ าชาติท่ีอยู่ในความนิยม การดัดแปลงอาหารนานาชาติให้เป็นสูตรเพื่อสุขภาพและการ
ฝึกปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
   
SMS117 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Statistics  

อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉล่ีย และร้อยละ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย ค่า
สัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเช่ือมั่นและเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
 Nutrition Assessment  

วิธีการและเทคนิคการประเมินทางภาวะโภชนาการในด้านต่างๆ ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน การใช้
ตารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆ การประเมินความต้องการพลังงานและสารอาหาร การ
วิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื่อตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย์ การแปลผล การประเมิน 
ทางโภชนาการ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1. นางกนกวรรณ  

ปุณณะตระกูล 
อาจารย์ Master of Arts 

in Teaching 
Home 
Economics 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 

Technological 
University of The 
Philippines, 
Philippines 
วิทยาลัยคร ู
สวนดุสิต 

2535 
 
 
 

2527 

12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

2. นายวีระศักด์ิ  
ศรีลารัตน์ 

อาจารย์ คหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต (คห 
กรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

2559 
 
 

2555 

12 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 
 

3. นางสาวลัดดา
วัลย์ กงพลี 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (กาย
วิภาคศาสตร์) 
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต
(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2557 
 
 

2554 

12 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

4. นางสาวกวิฐาร์
พรณ์ จาตุรนต์
ภากร 

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
ทั่วไปด้าน
มาตรฐาน
สินค้าการ
บริการ
และ
กิจกรรม
พิเศษ 

บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 
คหกรรมศาสตร ์
บัณฑิต (อาหาร
และโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดุสิต 
 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี

2550 
 
 

2536 

12 12 12 12 

5. นางสาวเมตตา  
ปุดโส 

เจ้าหน้าที่
มาตรฐาน
สินค้าการ
บริการและ
กิจกรรม
พิเศษ 

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดุสิต 

2549 12 12 12 12 

 

 
 
 
 



                                                                                 31 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชือ่–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1. นาง

กนกวรรณ  
ปุณณะ
ตระกูล 

อาจารย์ Master of Arts in 
Teaching Home 
Economics 
 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 

Technological 
University of The 
Philippines, Philippines, 
2535. 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2527. 

12 12 12 12 

2. นาย 
วีระศักด์ิ  
ศรีลารัตน์ 

อาจารย์ คหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2559. 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 
2555. 

12 12 12 12 

3. นางสาว 
ลัดดาวัลย์  
กงพลี 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (กาย
วิภาคศาสตร์) 
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต
(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. 
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2554. 

12 12 12 12 

4. นางสาว
กวิฐาร์พรณ์ 
จาตุรนต์
ภากร 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทั่วไปด้าน
มาตรฐาน
สินค้าการ
บริการและ 
กิจกรรมพิเศษ 

บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) 
คหกรรมศาสตร ์
บัณฑิต (อาหารและ
โภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 
2550. 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร,ี 2536. 

12 12 12 12 

5. นางสาว
เมตตา  
ปุดโส 

เจ้าหน้าที่
มาตรฐานสินค้า
การบริการและ
กิจกรรมพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
ดุสิต, 2549. 

12 12 12 12 

6. นาย 
ปัณณ์รภัส 
ถกลภักดี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Doctor of 
Philosophy 
(Polymer 
Chemistry and 
Engineering)  
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์โพลิ
เมอร์)   
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เคมี)  

University of Leeds, 
Leeds, UK, 2548. 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2543. 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2540. 
  

12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

7. นางสาว 
ศกุนตาล์ 
มานะกล้า 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหา
บัณฑ ิ(สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวชิา
โภชนวิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ประมง) สาขาวิชา
ผลติภัณฑ์ประมง 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2554. 

12 12 12 12 

8. 
 

นางสาว
พรรณวิภา  
แพงศร ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาดุษฏีบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2558. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542. 

12 12 12 12 

9. นางสาว 
สุจาริณี  
สังข์วรรณะ 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
(โภชนศาสตร์)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาโภชนวิทยาและ
การก าหนดอาหาร 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. 

12 12 12 12 

10. นางสาว
ปัทมาภรณ์ 
เจริญนนท์ 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เภสัช
เคมีและพฤกษเคมี) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การแพทย์แผน
ตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. 
 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554. 

12 12 12 12 

11. นางสาว 
จุรีมาศ  
ดีอ ามาตย์ 
 

อาจารย์ คหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(บริหารการศึกษา) 
คหกรรมศาสตร
บัณฑิต (โภชนาการ
อาหารและ) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2550. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2549. 
สถาบันเทคโนโลยี   
ราชมงคล, 2545. 
 

12 12 12 12 

12. นางสาว 
เบญจางค์ 
อัจฉริยะ
โพธา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต  
คหกรรมศาสตร
บัณฑิต (คหกรรม
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2547. 
สถาบันเทคโนโลยี   
ราชมงคล, 2544. 

12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

13. นาย 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม) 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร,์ 2558. 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร,์ 2551.
  
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร,์ 2549. 

12 12 12 12 

14. นายวัฒนา 
อัจฉริยะ
โพธา   

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)   
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541. 

12 12 12 12 

15. นาง 
มัชฌกานต์        
เผ่าสวัสด์ิ 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)   

สถาบันราชภฏัเทพสตรี, 
2548. 
 
 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล, 2540. 

12 12 12 12 

16. นางไพรินทร์  
มีศรี 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)   
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2548. 
 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2543. 

12 12 12 12 

17. นางสาว 
ชาลีลักษม ์
ทอง
ประเสริฐ 

อาจารย์ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาโภชนวิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(โภชนวิทยาและการ
ก าหนดอาหาร) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. 

12 12 12 12 

18. นางสาว 
พัชลักษณ์        
วัฒนไชย 

อาจารย์ คหกรรมศาสตรม
หาบัณฑิต  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2547. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2544. 

12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

19. นางสาว 
สินีนาถ        
สุขทนารักษ์ 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2561. 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2556. 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2553. 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2557 2558 2559 2560 
1. นางกุหลาบ  

แสงจงเจริญ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

(คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

6 6 6 6 

2. นางสาว 
เบญจพรรณ 
บูรณวัฒน์ 

- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(อาหาร
และโภชนาการ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

6 6 6 6 

3. นางศัลยา 
คงสมบูรณ์
เวช 

 

- Registered Dietitian  
M.A. (Food  
Nutrition and 
Dietetics) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เคมี) 

USA. 
California State 
University. 
California, USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

4. นางบังอร   
ธรรมศิร ิ
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

 

คหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต (การพัฒนา
ครอบครัวและสังคม) 
กศ.บ. (คหกรรม
ศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒประสานมิตร 

6 6 6 6 

 หมายเหตุ: อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบปฏิบัติการ โดยมีรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 30 หน่วยกิต ท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยสถานประกอบการท่ีร่วมผลิตบัณฑิต และมีการฝึกอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา 
ท้ังนี้ตามโครงสร้างของหลักสูตรนักศึกษาต้องผ่านการฝึกปฏิบัติทุกภาคการศึกษา โดยหลักสูตรจะ
ประสานงานให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการท่ีร่วมผลิตบัณฑิต ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ และตัวแทนจากสถานประกอบการท่ีร่วมผลิตบัณฑิต โดยระยะเวลาของรายวิชา
ปฏิบัติการไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีสถานประกอบการท่ีร่วมผลิตบัณฑิตก าหนด  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลในรายวิชา “การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพ” ของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มาตรฐานด้านความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นของนักศึกษา และทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท างานในสถานท่ีฝึกงาน 
       4.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์ อดทน และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานท่ีฝึกงานได้ 
       4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
       4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
       4.1.5 มีทักษะการส่ือสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา  
  ทุกภาคการศึกษา  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดการฝึกปฏิบัติทุกภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
ข้อก าหนดงานวิจัยในรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

จ านวน 6 หน่วยกิต โดยเป็นหัวข้อวิจัยท่ีถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานประกอบท่ีมีร่วมผลิตบัณฑิต
กับหลักสูตรฯ โดยด าเนินการศึกษาวิจัยท่ีสถานประกอบท่ีร่วมผลิตบัณฑิต โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 
ต้ังแต่ 1-3 คน ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานวิจัย ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต้องเป็นนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวข้องในศาสตร์ด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ และมีรายงานท่ีต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด หรือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา โดยต้องมาน าเสนอแก่
คณะกรรมการเมื่อส้ินสุดการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
   นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อในการท าวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพ ภายใต้การดูแลและแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาต้องฝึกการตีโจทย์ปัญหาวิจัย รู้จัก
วางแผนการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาวิจัยนั้น และท าการทดลองจริง เพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติ 
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สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงงาน 
ตลอดจนสามารถแปลผลและวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างมีเหตุผล  

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    5.2.1 ได้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการท าปฏิบัติการ 
    5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
    5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
    5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
     5.2.5 สามารถประยุกต์และบูรณาการใช้ความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อวิเคราะห์โจทย์หรือปัญหาจาก

งานวิจัย 
    5.2.6 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     5.2.7 มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย และความสามารถในการส่ือสารด้วยการพูด         
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ของช้ันปีท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 และ 2 รายวิชาละ 
3 หน่วยกิต รวมจ านวน 6 หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ  
   อาจารย์ประจ ารายวิชามีการปรึกษาร่วมกันในประเด็นการจัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษา 

ติดตามการท างานของนักศึกษา แนะน าแหล่งข้อมูลงานวิจัย และมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา  จัด
เจ้าหน้าท่ีดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ณ ต่างประเทศ ก่อนการการท าโครงงานหรืองานวิจัย โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนต่อ นักศึกษา 10-12 คน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
     5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย จากการสังเกต 
จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสารตามระยะเวลา 
          5.6.2 ประเมินด้วยการจัดสอบการน าเสนอผลงานวิจัยจากรายงาน หรือการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ โดยการน าเสนอด้วยวาจา มีการตอบค าถามของนักศึกษา โดยก าหนดอาจารย์ประจ า
วิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์อื่น รวมไม่น้อยกว่า 3 คน 
          5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1  มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

1.2  มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถ พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐาน
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์
ทางด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ มีโจทย์
ปัญหาท่ีท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ  

1.3 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกว ิธ ีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
แทนการท่องจ า 

1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัด
แบบคณะท างาน แทนท่ีจะเป็นแบบงานเด่ียว  
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานกับสถาน
ประกอบการจริง 

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้น าเสนอในช้ัน
เรียน และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การเป็นแบบอย่าง  
2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าช้ันเรียน การส่งงานท่ีชัดเจน  
3)  การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
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4)  การก าหนดกิจกรรมท่ีมีจิตอาสา 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
2)  ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานครบ ตรงเวลาท่ีก าหนด 
3)  ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าท่ีมีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีจิตอาสา 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ (ตัวอย่าง)  
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่อง
นั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
     1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 
     2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle)  
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (ตัวอย่าง) 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าท่ีมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์ของ

ตน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเช่ือมโยง
ความรู้ และการสรุปผลการเรียนรู้ 

2)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในช้ันเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์  

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1)  สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2)  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังของตนเองและของส่วนรวม  
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1)  การมอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
2)  จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1)  สังเกตการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายท้ังในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มและสังเกต

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเตอร์เน็ต และ
ฐานข้อมูลต่างๆ  

2) การใช้เทคโนโลยี ภาษา และการส่ือสารแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น การ
จัดท า power point การจัดท าแผนท่ีความคิด (Mind map) เป็นต้น 

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ตรวจผลงานสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเตอร์เน็ต 
2)  ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล 
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากร
มนุษยในยุคดิจิทัล 

          

2. ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา           

3. ITM211 การวิจัยและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค           

4. SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องด่ืม           

5. SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร           

6. SBT449 การผลิตภาพทางวิทยาศาสตร์           

7. SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร           

8. SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องด่ืม           

9. SFB103 โภชนาการมนุษย์           

10. SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา           

11. SFB105 เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์           

12. SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย           

13. SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
14. SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ           

15. SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล           

16. SFB110 อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม           

17. SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและ
การควบคุมคุณภาพ 

          

18. SFB112 การจัดการส่ิงแวดล้อมในธุรกิจอาหาร
และเครื่องด่ืม 

          

19. SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ช่ันและเครื่องด่ืม           

20. SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 

          

21. SFB115 อาหารกับสมุนไพรไทย           

22. SFB116 อาหารและเครื่องด่ืมตามธาตุเจ้าเรือน           

23. SFB117 อาหารกับสุขภาพและโรคภัย           

24. SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีใน
อาหาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
25. SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 

          

26. SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 

          

27. SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 3 

          

28. SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 4 

          

29. SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 

          

30. SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 6 

          

32. SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 8 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
33. SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 

          

34. SFB210 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 

          

35. SHE109 หลักการประกอบอาหารและเครื่องด่ืม           

36. SHE205 การแกะสลักผักและผลไม้           

37. SHE207 อาหารและบริการ           

38. SHE317 ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งอาหาร           

39. SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร           

40. SHE328 การผลิตเบเกอรี่เพื่อการค้า           

41. SHE327 หลักการผลิตเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ           

42. SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ           

43. SMS117 สถิติพื้นฐาน           

40. SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ           
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
การทวนสอบในระดับรายวิชาภายในหลักสูตรให้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร โดยก าหนดหลักการ วิธีการประเมิน ซึ่งการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมี
ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจท าด าเนินการ  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ อาทิเช่น 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ  

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 หรือ ปีท่ี 4 

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส  

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ 
(2) จ านวนสิทธิบัตร (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม 

8) หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เล้ียง (Mentoring system) ให้กับอาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ในหลักสูตรฯ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง กับสถานประกอบท่ีร่วมผลิตบัณฑิต 

2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในสายวิชาชีพเพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ  
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2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
           ในการควบคุม ก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

       หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
  จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 คือ
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
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  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 
   คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่น  

ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย คือ 4.59) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ทาง
วิชาชีพ และทักษะทางปัญญา และด้านด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.49, 4.35 และ 4.13 ตามล าดับ  

 3.2.2 จากผลส ารวจเพื่อพัฒนาหลักสูตร พบว่าผู้ต้องการใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตสาขา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีมีการปฏิบัติงานดี รู้จักการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางปัญญาและความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพท่ีดี 
รวมทั้งมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ซึ่งประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
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   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร  
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบผลการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
   อาจารย์พิเศษเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษาจึงว่ามี

ความส าคัญและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน โดยคณะฯ ก าหนดนโยบายว่าอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท ต้องมี
ประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
และการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผลผู้เรียน   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การ
ออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าท่ีบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะซึ่งท าหน้าท่ี
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
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   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
        2) ก าหนดคุณสมบัติ ผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกท้ังปรับใช้หลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
ส่ือการสอน เอกสารประกอบการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมท้ังการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้ส่ือผสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา  
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
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ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้เกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
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    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
   คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น  
ส่วนระดับคณะ มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานท่ีของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังตารางนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 เครื่องช่ังดิจิตอล (ละเอียด 1 กรัม) พิกัด 2 กิโลกรัม 6 เครื่อง 
2 เครื่องช่ังสารทศนิยม 2 ต าแหน่ง 2 เครื่อง 
3 เครื่องช่ังสารทศนิยม 4 ต าแหน่ง 2 เครื่อง 
4 ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
5 เครื่องกวนสารละลาย 2 เครื่อง 
6 เครื่องปั่นโถสแตนเลส 1 เครื่อง 
7 เครื่องปั่น 4 เครื่อง 
8 หม้อนึ่งอัดความดัน 1 อัน 
9 เครื่องวัดความหวาน 0-32 บริกซ์ 2 เครื่อง 
10 เครื่องวัดความหวาน 58-90 บริกซ์ 1 เครื่อง 
11 เครื่องวัดความหวาน  28-62  บริกซ์ 1 เครื่อง 
12 เครื่องปั่นไอศกรีม 2 เครื่อง 
13 เตาไฟฟ้า2 หัว 3 เตา 
14 เตาทอดไฟฟ้าต้ังอุณหภูมิสูง ขนาด 4.5 ลิตร 1 เครื่อง 
15 เครื่องทอดไฟฟ้า 1 เครื่อง 
16 เครื่องอบฝาครอบไฟฟ้า 2 เครื่อง 
17 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2 เครื่อง 
18 โต๊ะตัดผ้าขนาดหน้ากว้าง 72 นิ้ว 1 เครื่อง 
19 ตู้วอร์มแป้ง 2 เครื่อง 
20 เตาอบแก๊ส 1 เครื่อง 
21 เครื่องตีแบบผสม 5 เครื่อง 
22 เครื่องนวดแบบ 2 แขน 2 เครื่อง 
23 เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส 1 เครื่อง 
24 ตู้แช่แข็ง 5 เครื่อง 
25 ตู้เย็น 4 เครื่อง 
26 เตาอบไฟฟ้า 2 เครื่อง 
27 เครื่องหั่นขนมปัง 1 เครื่อง 
28 เครื่องอบผลไม้แห้ง 2 เครื่อง 
29 เครื่องท าน้ าเย็น 1 เครื่อง 
30 ตู้เย็น (ส าหรับใส่สารเคมี) 1 เครื่อง 
31 เครื่องช่ังแบบสปริง  น้ าหนัก 2 กิโลกรัม 4 เครื่อง 
32 เครื่องช่ังแบบสปริง น้ าหนัก 500 กรัม 6 เครื่อง 
33 เตาอุ่นกาแฟและเยือกแก้ว 1 เครื่อง 
34 เครื่องรีดแป้งเส้นสปาเกตต้ี 2 เครื่อง 
35 เครื่องบดอาหาร 1 เครื่อง 
36 เตาย่างไร้ควัน 1 เครื่อง 
37 เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 
38 เครื่องร่อนแป้งพร้อมมอเตอร ์ 1 เครื่อง 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
39 เครื่องโม่แป้ง 1 เครื่อง 
40 เครื่องตัดหัวผ้าไฟฟ้า 1 ตัว 
41 เครื่องอบแห้งแบบถาด 1 เครื่อง 
42 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน และไนโตรเจน 1 เครื่อง 
43 เครื่อง ยูวี – วิสซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง 
44 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 1 เครื่อง 
45 เครื่องวิเคราะห์เถ้า 1 เครื่อง 
46 เครื่องวิเคราะห์ใยอาหาร 1 เครื่อง 
47 ตู้แช่ดอกไม้สด 1 เครื่อง 
48 ห้องแช่ดอกไม้ 1 ห้อง 
49 เครื่องกรองน้ า 2 เครื่อง 
50 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน และไนโตรเจน 1 เครื่อง 
51 เครื่องท าน้ าเต้าหู้ 1 เครื่อง 
52 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 เครื่อง 
53 ตู้แช่ดอกไม้สด 1 เครื่อง 
54 เครื่องกรองน้ า 2 เครื่อง 
55 เตาแก๊สต้ังโต๊ะ 2 เครื่อง 
56 แบบจ าลองอาหาร (Food model) ชุดละ 75 ช้ิน 4 ชุด 
57 เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ยี่ห้อ TANITA รุ่น BC-582 4 เครื่อง 
58 เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ยี่ห้อ TANITA รุ่น BC-601 4 เครื่อง 

60 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 10-
100 ul  

1 เครื่อง 

61 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 100-
200 ul  

2 เครื่อง 

62 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 100-
1000 ul  

1 เครื่อง 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ ท่ี

สนับสนุนวิชาการทางนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม และสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ัวไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1 ,800 
รายการ และวารสารท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ อีกไม่น้อยกว่า 
80 รายการ  
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6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ส าหรับการประสานงานในการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่นท่ีจ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวข้อ สามารถเสนอแนะรายช่ือหนังสือส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือได้ 

    
 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมิน และประสานงานในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์แล้วประเมินความ
เพียงพอและความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มจี านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.  7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตท่ีมี ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน หลังการสอนให้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพื่อให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี  ท่ีนักศึกษาสังกัด ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ลย อ ล ง ก ร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีมี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา              
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต       
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือมติอื่นในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งต้ังสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าท่ีของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็ นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากล่ันกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากล่ันกรองบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากล่ันกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากล่ันกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกล่ันกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากล่ันกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และส่ือประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกล่ันกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากล่ันกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากล่ันกรองการขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากล่ันกรองการเสนอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากล่ันกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากล่ันกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา ส่ือ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกล่ันกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีอาจารย์ ท่ีปรึกษา โดยมีหน้าท่ี              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให้มีจ านวนช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบั ติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาท่ีมี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการส่ือสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาท่ีก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



65 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

18.7 ก า ร ศึ ก ษ าแ บ บ น าน าช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศท้ังหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาท่ี 2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่ า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็จการศึกษาไม่ ต่ ากว่ าช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นั ก ศึกษา เ ต็มเวลา  หมายถึ ง  นั ก ศึกษา ท่ีมี การลงทะเบียนเรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึกษาไม่ เ ต็มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาท่ีมี การลงทะเบี ยนเรียน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ท้ังนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาท่ีต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ท้ังสองหลักสูตร ท้ังนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีรายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาท่ีเรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

28.2 นักศึกษาท่ีได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาท่ีได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาท่ีได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น  ๆแทนได้ ท้ังนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษท่ีเปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาท่ีจะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาท่ีขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ท่ีคงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยส่ังให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เล้ียง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาท่ีบังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม ่

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเย่ียม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาท่ีได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาท่ีผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อส้ินภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปล่ียนระดับคะแนนให้เสร็จส้ินในภาคการศึกษาถัดไป การเปล่ียนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาท่ีก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู่ให้เสร็จส้ินภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาท่ีก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยู่ให้เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเปน็ “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ต้ังหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมดเป็นตัวต้ังและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด การค านวณดังกล่าวให้ต้ังหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาท่ีได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียหรือค่าระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมท่ีได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉล่ียให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ท่ีอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปล่ียนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาท่ีจะขอย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 2.50 ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก
การเรียนหรือถูกส่ังให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดท่ี  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ท่ีย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการ
เรียนหรือถูกส่ังให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนี ยมตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษาอยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ าม าแ ล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาท่ีประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาท่ีโอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปล่ียนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ี 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรท่ี

โอนย้ายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาท่ีมีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบท่ี 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาท่ีไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรท่ีได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีท่ีไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบท่ีคณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาท่ีขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาท่ีจะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรท่ีจะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จส้ินแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาท่ีประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด          

ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาท่ีต้องลาพักการ เรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามี สิทธิ์ ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมั ติ ต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาท่ี            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ไ ด้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งท่ี 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อส้ินปีการศึกษา
ปกติท่ี 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อส้ินปีการศึกษาปกติ
ท่ี 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีท่ีภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาท่ีถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              
การประเมินผล 

61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  และให้ถือวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถย่ืนขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาท่ัวไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉล่ียสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
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63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ท้ังนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ท้ังนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ท้ังนี้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยท่ีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“กรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะส้ัน (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพิ่มข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือหลักสูตร
อื่นๆ             ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



84 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

 ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใ ห้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นัก ศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาท่ีเคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาท่ีจ าเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาท่ีคณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ท้ังนี้กรณีท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือหลักสูตรอื่นๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์ 

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เล้ียงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีช่ือเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคส่ี ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือหลักสูตรอื่นๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนท่ีมีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาท่ีถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือหลักสูตร
อื่นๆ                ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ้ 8.1 ใหค้วามหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไว้ว่า “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ี
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนใหม้ีความรอบรูอย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ท่ัวไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ท่ีระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ ท่ีไ ด้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากท่ีใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ท่ีประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาท่ัวไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติท่ีประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของท่ีประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค ์
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเช่ือมโยงความสัมพั นธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ต้ังแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ ผู้สอนมี ท้ังอาจารย์ประจ าจากหมวดวิ ชา ศึกษาท่ัวไป คณาจารย์ คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ท่ีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนท้ังหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การส่ือสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ส่ือผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อื่น   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานท่ีต้ัง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่ าน   
เพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องท่ีอ่านจาก      
ส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ท่ีเหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ท่ีมาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจทัิล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลท่ีท้ิงไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และส่ือในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปล่ียนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้ส่ือดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาท่ีท้าทาย  
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายท่ีเป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ช้ีน าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
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    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการท่ีท า และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนต้ังค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานท่ี เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นท่ีจริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าท่ีมีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เช่ือมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลท่ีได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในช้ันเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานขอ้มูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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98 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           

6 VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 258/2562 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



100 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการ     
3. อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา กรรมการ 
4. อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ กรรมการ 
5. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ กรรมการ 
6. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการ 
7. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล กรรมการ 
8. อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ กรรมการ 
9. อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ กรรมการ 
10. อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ กรรมการ 
12. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา กรรมการ 
13. อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี กรรมการ 
14. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา กรรมการ     
15. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวถึงท่ีมาใน
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด ได้
มีการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดในการร่วมผลิต
บัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันท้ังภายในประเทศและระดับสากล อีกท้ังปัจจุบันรัฐบาลต้องการพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ซึ่งธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความเ ช่ียวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมตามหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการควบคุม
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คุณภาพ รวมถึงการให้บริการ พัฒนาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ขีดความสามารถแข่งขันให้ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าคัดสรร (Kudsun) และเบลลินี เบค แอนด์ บรู (Bellinee’s Bake and 
Brew) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยหลักสูตรนี้
จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่  
 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ความ
ร่วมมือในลักษณะ เป็นห้องเรียนปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

2) หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ให้ความร่วมมือในลักษณะ เป็นห้องเรียนปฏิบัติการทางการปรุง
ประกอบอาหาร 
 3) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ความร่วมมือในลักษณะ เป็นห้องเรียนปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีทางอาหารและเครื่องด่ืม 
 4) หลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร ให้ความร่วมมือในลักษณะ เป็นห้องเรียน
ปฏิบัติการทางอาหารและโภชนาการ    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 จัดท าแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 ประธานมอบหมาย อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า ด าเนินการจัดท าแบบเสนอขอเปิดหลักสูตร 
และมอบหมาย อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ในการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
  
 



104 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 5.2 การพิจารณากรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ประธานแจ้งรายช่ืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 3 คน และอาจารย์ภายนอกจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 คนประกอบด้วย 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1. กนกวรรณ ปุณณะตระกูล 
2. วีระศักดิ ์ศรีลารัตน์ 
3. ลัดดาวัลย์ กงพลี 
4. คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร 
5. มรกต สัตบงกช 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้าประสานงาน เพื่อขอ

ข้อมูลต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
 ประธานกรรมการ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ จัดท าช่ือรายวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และแผนการเรียน เพื่อเสนอพิจารณาใน
การประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 15.30  น. 

 
(ลงช่ือ).................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                     (อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า) 
             กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

  (ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 

                ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการ     
3. อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา กรรมการ 
4. อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ กรรมการ 
5. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ กรรมการ 
6. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการ 
7. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล กรรมการ 
8. อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ กรรมการ 
9. อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ กรรมการ 
10. อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ กรรมการ 
12. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา กรรมการ 
13. อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี กรรมการ 
14. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา กรรมการ     
15. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 12.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติมเรื่องทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ รายละเอียดดังนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือใน 2 ลักษณะ คือ  

1. กรณีรับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร้อยละ 70 และฝึกงานปฏิบัติในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท้ังค่าท่ีพักและค่าเบ้ียเล้ียง โดยเมื่อจบการศึกษาจะต้องท างานในบริษัทเป็นเวลา 
2 ปี 

2. กรณีไม่รับทุนการศึกษา บริษัทฯยินดีให้การสนับสนุนแหล่งฝึกปฏิบัติการให้แก่ผู้เรียน  
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มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1/2561 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า และอาจารย์วีระศักด์ิ ศรีลารัตน์ ได้ด าเนินการจัดท าแบบเสนอ
ขอเปิดหลักสูตร และจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ เป็นท่ีเรียบร้อย  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 ประธานกรรมการ มอบหมายให้ อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า และอาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หา ประสานงานติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 3 ท่าน ร่วมท้ังให้จัดเตรียม
สถานท่ี เอกสาร และอื่นๆ ให้เรียบร้อย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
5.2 การก าหนดรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ประธานกรรมการและกรรมการร่วมกันพิจารณารายวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และ
หลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และหลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
1 SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหาร

และเครื่องด่ืม/ 
Food and 
Beverage Biology/ 
3(2-2-5) 
 

หลักการทางชีววิทยา สารประกอบชีว
โมเลกุลในส่ิงมีชีวิต เซลล์และโครงสร้าง
เซลล์ การล าเลียงของเซลล์ เมแทบอลิ
ซึม การสังเคราะห์ด้วยแสง การจ าแนก
ส่ิ ง มี ชี วิ ต  ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ก า ร
เปล่ียนแปลงเมแทบอลิซึมของเนื้อสัตว์

หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
และเซลล์พืชหลังการเก็บเกี่ยว การ
บรรจุและการขนส่งเนื้อสัตว์ ผัก และ
ผ ล ไ ม้  ก า ร เ ส่ื อ ม ต า ม อ า ยุ แ ล ะ
ความเครียดของเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้
หลังการเก็บเกี่ยว  

2 SBT109 จุลชีววิทยาและ
เทคโนโลยีการหมัก
อาหาร/ 
Microbiology and 
Food 
Fermentation 
Technology/ 3(2-
2-5) 

ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา สัณฐาน
วิทยา โครงสร้าง การจัดจ าแนก ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม 
จุ ลิ น ท รี ย์ ท่ี มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
อุ ตสาหกร รม  ก ระบวนการหมัก 
( Fermentation process) ก ร ะ บวน 
การผลิตอาหารหมักเพื่อสุขภาพจาก
จุลินทรีย์ 

หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3 SCH110 เคมีเชิงอาหารและ
เครื่องด่ืม/ Food 
and Beverage 
Chemistry/ 3(2-2-
5) 

การอ่านช่ือสารเคมีอินทรีย์เบื้องต้น หมู่
ฟังก์ ช่ันในสารประกอบเคมีอินทรีย์  
สารเคมีในอาหาร การสกัดสารเคมีท่ีอยู่
ในอาหาร การทดสอบสารอาหาร
เบื้องต้นด้วยอุปกรณ์และชุดทดสอบ
แบบเคล่ือนย้ายได้ 

หลักสูตรเคม ี

4 SFB101 สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหาร/  
Food Sanitation 
and Safety/ 3(2-2-
5) 

สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยใน
การผลิตอาหาร สถานการณ์ด้านอาหาร
ปลอดภัยในปัจจุบัน  อันตรายทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพในอาหาร 
โ รคและคว าม ผิดปก ติ ท่ี เ กิ ด จ า ก
อันตรายในอาหาร สุขอนามัยส่วน
บุคคล สุขาภิบาลในสถาน ท่ีสะสม
อาหาร กฎหมายและมาตรฐานด้าน
อาหารปลอดภัยของไทยและสากล การ
ก่อการร้ายทางอาหาร และการจัดการ
ด้านอาหารปลอดภัยในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ปฏิบัติการตามเนื้อหา 
 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
5 SFB102 วิทยาศาสตร์การ

อาหารและ
เครื่องด่ืม/ Food 
and Beverage 
Science/ 3(2-2-5) 
   

ความหมายและความส า คัญของ
วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องด่ืม 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น อ า ห า ร  ก า ร
เปล่ียนแปลงทาง กายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของอาหาร การเน่าเสียของ
อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
อาหารแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ธัญชาติ นม
และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ไข่ ผักและ
ผลไม้  เครื่อง ด่ืม รวมถึงไขมันและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้วิทยาศาสตร์การ
อาหารเพื่อถนอม แปรรูป และเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อาหาร กฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม 
ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

6 SFB103 โภชนาการมนุษย์/ 
Human Nutrition/ 
3(2-2-5) 
   
 

ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร 
การน าไปใช้ และการขับถ่าย เมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนไขมัน 
วิตามินและเกลือแร่ น้ าและอิเล็กโตร
ไลต์เบื้องต้น บทบาทและหน้าท่ีของ
สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณ
ส า ร อ า ห า ร ท่ี ค ว ร ไ ด้ รั บ ต่ อ วั น 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับ
ภาวะทุพโภชนาการ 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

7 SFB104  โกโก้ กาแฟ และชา/  
Cocoa, Coffee 
and Tea/ 3(2-2-5) 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืมชา กาแฟ และ
โกโก้ ประเภท ลักษณะของเครื่องด่ืม
แต่ละชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบ 
การผสมเครื่องด่ืมประเภทต่าง ๆ การ
เก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัด
ตกแต่งเครื่องด่ืม  การจัดเครื่องด่ืมให้
เหมาะสมกับรายการอาหาร  

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

8 SFB105 เครื่องด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์/ Non-
Alcoholic 

ความรู้เบ้ืองต้นและประเภทเครื่องด่ืมท่ี
ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นม น้ าผลไม้  
เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบ การผสม

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 
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รายวิชา 
Beverage/ 3(2-2-
5) 

เครื่องด่ืมประเภทต่าง ๆ การเก็บรักษา 
การควบคุมคุณภาพ การจัดตกแต่ง
เครื่องด่ืม การจัดเครื่องด่ืมให้เหมาะสม
กับรายการอาหาร มารยาทการบริการ
ของพนักงานบริการเครื่อง ด่ืม  ฝึก
ปฏิบั ติการผสมและการให้บริการ
เครื่องด่ืม   

9 SFB106  อาหารและ
โภชนาการตามวัย/ 
Food and 
Nutrition of Life 
Cycle/ 3(2-2-5) 

ความต้องการพลังงานและสารอาหาร 
หลักโภชนาการในหญิงต้ังครรภ์ หญิง
ให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน วัย
เรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ 
สถานการณ์ปัญหาและการป้องกัน
ภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ การฝึก
ปฏิบัติการทางอาหารท่ีเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

10 SFB107 
 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต
เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์/ 
Alcoholic 
Beverage 
Technology and 
Innovation/  
3(2-2-5) 
  

จุลชีววิทยาและชีวเคมีของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ การจ าแนกประเภทและ
ส่วนผสมท่ีใช้ในเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
กรรมวิธีการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ได้แก่ ไวน์ เบียร์ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
พื้นบ้าน สุราก ล่ัน การบรรจุ การ
ค ว บ คุ ม คุณภ าพ แ ละ ก า ร พั ฒ น า
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ และการเส่ือมเสีย
ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

11 SFB108 การดัดแปลงอาหาร
เพื่อสุขภาพ/ Food 
Modification for 
Health/ 3(2-2-5) 

ความรู้เบ้ืองต้นด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร ปริมาณสารอาหารท่ี
แนะน าให้บริโภคต่อวันส าหรับคนไทย 
ร ายการอาหารแลก เป ล่ี ยน  ก าร
ดัดแปลงอาหาร หลักการค านวณ
พลังงานในบุคคลท่ีมีสภาวะปกติและ
สภาวะเจ็บป่วยโรคต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับ
โภชนาการ โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซิน

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
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รายวิชา 
โดรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ
คว าม ผิดปก ติขอ ง ไ ขมั น ใน เ ลื อ ด 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคไต หลักการให้ค าแนะน าด้าน
โภชนาการเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการ
ก าหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค 

12 SFB109  ค็อกเทลและม็อก
เทล/  Cocktail 
and Mocktail/ 
3(2-2-5) 

ความหมายของค็อกเทล ความหมาย
ของม็อกเทล  เครื่ อง ด่ืมท่ีใช้ ด่ืมใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ 
วัตถุ ดิบการผสมเครื่ อง ด่ืม  ความ
แตกต่างของดีกรีหรือเปอร์เซ็นต์ใน
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หลักในการผสม
เครื่องด่ืม มาตรฐานการเปรียบเทียบ
ปริมาตร ประเภทแก้วส าหรับเครื่องด่ืม
ประเภทต่างๆ  การจัดตกแต่งเครื่องด่ืม  
ฝึกปฏิบัติการผสมและการให้บริการ
เครื่องด่ืม 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

13 SFB110  อาหารไทยเชิง
วัฒนธรรม/ Thai 
Food and 
Culture/ 3(2-2-5)    

อาหารไทยในประเพณี อาหารประจ า
ภาคต่างๆ การประกอบอาหารเพื่อ
พัฒนาแบบด้ังเดิมและอาหารร่วมสมัย 
การจัดตกแต่งอาหารด้วยศิลปะ และ
การฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

14 SFB111 การทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสและ
การควบคุมคุณภาพ/ 
Sensory Testing 
and Quality 
Control/ 3(2-2-5) 

ความส าคัญ และหลักการของการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องด่ืม
ทางด้านเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ 
ให้ตรงตามมาตรฐาน ระบบการประกัน
คุณภาพการผลิตอาหารตามมาตรฐาน
ไทยและสากล  คว ามส า คัญและ
หลักการของการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในอาหารและเครื่องด่ืม 
ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับ
ความรู้สึก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดสอบ 
วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส และ

- หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
- หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 
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รายวิชา 
การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

15 SFB112 การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ส าหรับธุรกิจอาหาร
และเครื่องด่ืม/ 
Environmental 
Management for 
Food and 
Beverage 
Business/ 3(2-2-5) 

แนว คิด  ห ลักการของการ จัดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ม ลพิ ษ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ผลกระทบและการป้องกันมลพิษ
ส่ิงแวดล้อม การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และของเสีย การประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์  ประ สิทธิภาพเชิงนิ เวศ
เศรษฐกิ จ  กลยุ ทธ์ ก า รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ฉลากส่ิงแวดล้อม ธุรกิจสี
เขียวส าหรับอาหารและเครื่องด่ืม 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

16 SFB113 นวัตกรรมอาหาร
และอาหารฟังก์ช่ัน/ 
Food Innovation 
and Functional 
Food/ 3(2-2-5) 

ความหมายของนวัตกรรมอาหารและ
อาหารฟังก์ช่ัน อาหารฟังก์ช่ันในยุค
ปัจจุบัน สารพฤกษเคมีในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกซื้ออาหารฟังก์ช่ันเพื่อสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟังก์ช่ัน และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
ผลการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ช่ันต่อ
สุขภาพและผลข้างเคียง การพัฒนา
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ นโยบาย
การส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร ฝึก
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมอาหารโดย
การน าอาหารฟังช่ันมาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ   

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

17 SFB114 การบริหารธุรกิจ
ทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องด่ืม/ 
Food and 
Beverage Industry 
Management/  

ทฤษฎี วิวัฒนาการ แนวคิดทางการ
บริหารจัดการ ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจ องค์ประกอบของระบบ
บริหารและควบคุมด้านอาหารและ
เครื่องด่ืม การวางแผนบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 
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รายวิชา 
3(2-2-5) จริยธรรมทางการบริหารจัดการใน

องค์การของนักบริหาร และฝึกปฏิบัติ 
18 SFB115 อาหารกับสมุนไพร

ไทย/ Food and 
Thai Herb/ 3(2-2-
5) 

ศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรกับการ
ดูแลสุขภาพเพื่อน ามาใช้ในชีวิต การใช้
สมุนไพรและเครื่องเทศในการประกอบ
อาหาร องค์ประกอบและสาระส าคัญ
ในสมุนไพรท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องด่ืม และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารหรือ
ประยุกต์เป็นเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ   

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

19 SFB116 อาหารและเครื่องด่ืม
ตามธาตุเจ้าเรือน/ 
Food and 
Beverage for Lord 
of House 
Element/ 3(2-2-5) 

ทฤษฏีธาตุเจ้าเรือนตามหลักการแพทย์
แผนไทยพื้นฐาน หลักการเลือกบริโภค
อาหารและเครื่ อง ด่ืม เพื่ อ ส่ง เ สริ ม
สุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน หลักการเลือก
บริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเม่ือร่างกาย
เกิดการเปล่ียนแปลงและเสียสมดุล 
การประกอบการอาหารและเครื่องด่ืม
ตามธาตุเจ้าเรือน 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

20 SFB117 อาหารกับสุขภาพ
และโรค/ Food in 
Health and 
Disease/ 3(2-2-5) 

ความสัมพันธ์ของอาหารกับสุขภาพ
และการเกิดโรค ความเจ็บป่วยและโรค
ท่ีเกิดจากการรับประทานอาหาร ความ
ผิดปกติทางกายวิภาคท่ีเกิดจากบริโภค
อาหาร การประเมินอาการท่ีเกิดขึ้นท่ี
ส าคัญ บทบาทของอาหารและสมุนไพร
ในการป้องกันฟื้นฟูร่างกายจากโรค 
กรณีศึกษา 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

21 SFB201 การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 1/ 
Training in Food 
and Beverage 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
อง ค์ความรู้ทาง ด้านการประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการบริการ
อาหารท่ีดี และสามารถน าหลักการ
ทางด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ในอาหารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในสถาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
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รายวิชา 
Innovation for 
Health 1/  
3(0-6-3) 

ประกอบการและจัดการให้ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องด่ืมมีความปลอดภัย
แก่ ผู้บริ โภคได้ โดยปฏิบั ติงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการและมีหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน บวกทักษะการเรียนรู้ด้าน
การจัดการ เช่นการคิดต้นทุนอย่างง่าย 
การคิดเรื่องการจัดการของเสีย เรื่อง
บัญชี การบริหารพื้นท่ีขาย การส่ังส้ิน
ค้า การจัดร้านค้า  

22 SFB202  การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 2/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 2/  
3(0-6-3) 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
อง ค์ความรู้ทาง ด้านการประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการบริการ
อาหารท่ีดี และใช้หลักการคิดค านวณ
ทางสถิติในการบริหารการเงินเบื้องต้น
ภายในร้านค้าได้ โดยปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการและมีหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

23 SFB203 การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 3/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 3/  
3(0-6-3) 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางด้านการชงชา กาแฟ 
และโกโก้ อีกท้ังยังสามารถเลือกใช้
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพได้ โดยปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการและมี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
 หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่าง

การปฏิบัติงาน 
24 SFB204 การเรียนรู้

ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 4/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 4/  
3(0-6-3) 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางด้านเครื่องด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ รวมถึงสามารถดัดแปลง
อาหารและเครื่องด่ืมให้เหมาะสมแก่
ลูกค้าในแต่ละช่วงวัยได้ โดยปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการและมี
หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

25 SFB205 การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 5/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 5/  
3(0-6-3) 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
อง ค์ความรู้ ทาง ด้ าน เครื่ อ ง ด่ืม ท่ีมี
แอลกอฮอล์ อาหารเชิงวัฒนธรรม 
รวมถึงสามารถดัดแปลงอาหารเพื่อ
สุขภาพและผลิต เบ เกอรี่ ใ นสถาน
ประกอบการได้ โดยปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการและมีหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

26 SFB206 การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 6/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 6/  

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางด้านอาหารนานาชาติ 
สามารถทดสอบทางประสาทสัมผัสและ
การควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร
และเครื่องด่ืม รวมถึงสามารถผลิตเบ
เกอรี่เพื่อการค้าในสถานประกอบการ
ได้ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อย

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
3(0-6-3) 
 

กว่า 60 ช่ัวโมง ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริ ห า ร ง านบุ คคลของสถาน
ประกอบการและมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนในระหว่างการปฏิบัติงาน 

27 SFB207 การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 7/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 7/  
3(0-6-3) 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพื่อสามารถบริหารจัดการ
ในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องด่ืมและ
จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ส ถ า น
ประกอบการ สร้างนวัตกรรมอาหาร
และอาหารฟังก์ช่ันได้ โดยปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานประกอบการและมี
หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

28 SFB208 การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตินวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ 8/ 
Training in Food 
and Beverage 
Innovation for 
Health 8/  
3(0-6-3) 
 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการใน
ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องด่ืม สามารถ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารใน
สถานประกอบได้ โดยปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการและมีหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชัดเจนในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

29 SFB209  การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 1/ 
Research and 
Development of 

หลักการเบื้องต้น ระเบียบวิธีวิจัย การ
ออกแบบการศึกษา การวางแผนจัดการ
ของการวิ จัย เพื่ อพัฒนานวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืม ขั้นตอนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

- บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน)  
- หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 
- หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
Food and 
Beverage 
Innovations for 
Health 1/ 3(2-2-5) 

- หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

30 SFB210 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 2/ 
Research and 
Development of 
Food and 
Beverage 
Innovations for 
Health 2/ 3(2-2-5) 

การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม การ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การ
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การ
ทดลองวางจ าหน่ายนวัตกรรมอาหาร
และเครื่องด่ืมในเชิงพาณิชย์ 

- บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน)  
- หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 
- หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
- หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

31 SHE109 หลักการประกอบ
อาหารและ
เครื่องด่ืม/ 
Principles of 
Food and 
Beverages/  
3(2-2-5) 

ความหมายของค า ศัพท์ หลักการ
ขั้นตอน และเทคนิคพื้นฐานท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหารและเครื่องด่ืมประเภท
ต่างๆ การเลือกซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ 
การเก็บรักษา และการฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

32 SHE205 การแกะสลักผักและ
ผลไม้/ Fruit and 
Vegetable 
Carving/ 3(2-2-5) 

ความส าคัญ ความเป็นมาและประโยชน์
ของการแกะสลักผักและผลไม้ การ
เลือก การเตรียมวัตถุดิบ การใช้และ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ รูปแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแกะสลัก การน าหลักศิลปะ
มาใช้ออกแบบฝึกปฏิบัติการแกะสลัก 
ป อ ก  ค ว้ า น ผั ก  ผ ล ไ ม้  เ พื่ อ ก า ร
รับประทานและการจัดตกแต่ง ใน
โอกาสพิเศษ ตลอดจนการน าไปใช้ตาม
ความเหมาะสม การฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 



117 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
33 SHE207 อาหารและบริการ/ 

Food and 
Service/ 3(2-2-5) 

รูปแบบของการบริการอาหาร ท้ั ง
ภายในและภายนอกสถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริการอาหารความรู้
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม ก าหนด
รายการและราคาอาหาร การวางแผน
ด าเนินงานจัดเล้ียงและการให้บริการ 
จิตวิทยาส าหรับผู้ประกอบการในการ
บริการอาหาร และการฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

34 SHE306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหาร/ 
Development of 
Food Processing 
Product/ 3(2-2-5) 

การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและ
การแปรรูปวัตถุดิบประเภทต่างๆ คือ 
วัตถุ ดิบประเภทธัญพืช พืชหัวและ
ตระกูลถั่ว เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผัก
และผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารด้วย
กระบวนการต่างๆ การฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

35 SHE317  ศิลปะการออกแบบ
และการตกแต่ง
อาหาร/ Art of 
Food Design and 
Decoration/ 3(2-
2-5) 

การออกแบบและศิลปะการตกแต่ง
อาหาร การจัดองค์ประกอบด้านการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้อาหารมีรูปลักษณะ
สวยงามและโดดเด่นส าหรับการบริการ
และการแต่งจาน การฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

36 SHE327 หลักการผลิตเบเกอรี่
เพื่อสุขภาพ/ 
Principles of 
Bakery 
Production for 
Health/ 3(2-2-5) 

หลักการของ เบ เกอรี่ เพื่ อ สุขภาพ 
ประเภทของเบเกอรี่ วัตถุดิบ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ การช่ังตวงวัด ขั้นตอนการ
เตรียม เทคนิคในการผลิตเบ เกอรี่
เบื้องต้นประเภทเค้ก คุกกี้ พาย และ
ขนมปังการพัฒนาเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 
การตกแต่งจาน การฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

37 SHE328 การผลิตเบเกอร์รี่
เพื่อการค้า/ 
Production of 
Bakery for 
Trading/ 3(2-2-5) 

ทักษะขั้นสูงในการผลิตเค้ก มูส เพสตรี้ 
และขนมปัง การตกแต่งหน้าเค้กใน
รูปแบบต่างๆ การจัดตกแต่งขนมหวาน
ด้วยงานช็อคโกแล็ต ขนมส าหรับโอกาส
พิเศษและขนมส าหรับการจัดเล้ียง การ
พัฒนาต ารับขนมเบเกอรี่  คุณธรรม

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา/ น(ท-ป-ศ) ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
จริยธรรมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่ การคิดต้นทุนและก าหนดราคา
ขาย การฝึกปฏิบัติ 

38 SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อ
สุขภาพ/ 
International 
Cuisine for 
Health/ 3(2-2-5) 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ 
ลักษณะอาหารนานาชาติ วัฒนธรรม 
การรับประทานอาหาร วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร การ
ประกอบอาหารพื้นฐานของอาหาร
ประจ าชาติท่ีอยู่ ในความนิยม การ
ดัดแปลงอาหารนานาชาติให้เป็นสูตร
เพื่ อ สุ ขภาพแ ละก าร ฝึก ป ฏิ บั ติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

39 SMS117 สถิติพื้นฐาน/ Basic 
Statistics/ 3(2-2-5)
  

อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉล่ีย และร้อยละ 
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย 
ค่าสัดส่วน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวัดความสัมพันธ์  การวัดความ
เช่ือมั่นและเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

หลักสูตรคณิตศาสตร์
ประยุกต ์

40 SND303 การประเมินภาวะ
โภชนาการ/ 
Nutrition 
Assessment/ 3(2-
2-5) 

วิธีการและเทคนิคการประเมินทาง
ภาวะโภชนาการในด้านต่างๆ ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม มาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมินทางโภชนาการใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน การใช้
ตารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆ 
การประเมินความต้องการพลังงานและ
สารอาหาร การวิเคราะห์ทางชีวเคมี
เ พื่ อ ต ร วจสอบและ ติดตามภาวะ
โภชนาการของมนุษย์ การแปลผล การ
ประเมิน ทางโภชนาการ 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
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 5.3 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า อธิบายถึงระบบการศึกษาของหลักสูตรฯ ว่าจะเป็นแบบระบบ
ทวิภาคหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนสะสมครั้งละ 1 วิชา (Block Course 
System) เมื่อเรียนจนจบรายวิชานั้นแล้วท าการวัดและประเมินผลพร้อมได้ใบรับรองแล้วจึงจะเรียน
วิชาถัดไปจนครบหลักสูตร โดยมีการจัดการศึกษาแบบทวิภาค มีระยะเวลาแต่ละภาคการศึกษา 6 
เดือน แบ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน 3 เดือน และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือน แต่ละวิชามีช่ัวโมงการ
เรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง โดยใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 โดยประธานกรรมการและกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนการ
เรียนหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ รายละเอียดดังตารางท่ี 2 โดยมีรายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตรดังนี้  

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 57 หน่วยกิต 
            2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  18 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาฝึกปฎิบัติ 30 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
แผนการเรียนหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล     2(1-2-3) 
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3) 
SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
SHE109 หลักการประกอบอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
SHE207 อาหารและบริการ 3(2-2-5) 
SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
SFB201 
 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3) 
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ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
SCH110 เคมีเชิงอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
SMS117 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3) 

 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 19 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2(1-2-3) 
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
SFB103 โภชนาการมนุษย์ 3(2-2-5) 
SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา 3(2-2-5) 
SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร 3(2-2-5) 
SFB203 
 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 3 4(0-60-0) 

 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 2(1-2-3) 

VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก  

4(2-4-6) 

SFB105 เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 

SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย  3(2-2-5) 
SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 3(2-2-5) 
SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 4 4(0-60-0) 
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ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 20 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 4(2-4-6) 
SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SHE327 หลักการผลิตเบเกอร์รี่เพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล 3(2-2-5) 
SFB110 อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
SFB205 
 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 4(0-60-0) 

 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
SHE328 การผลิตเบเกอร์รี่เพื่อการค้า 3(2-2-5) 
SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 
SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 6 4(0-60-0) 

 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 16 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SFB112 การจัดการส่ิงแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 3(2-2-5) 
SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3) 
SFB113 นวัตกรรมอาหารและอาหารฟังก์ช่ัน 3(2-2-5) 
SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 7 4(0-60-0) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 
ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5) 
SFB210 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3) 
SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 8 4(0-60-0) 

xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
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มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
 ประธานกรรมการ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพ จัดท า มคอ.2 และจัดท ารายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
 
ปิดประชุม เวลา 18.00  น. 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า) 
             กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

 (ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 

             ประธานกรรมการพฒันาหลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



123 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการ     
3. อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา กรรมการ 
4. อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ กรรมการ 
5. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ กรรมการ 
6. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการ 
7. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล กรรมการ 
8. อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ กรรมการ 
9. อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ กรรมการ 
10. อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ กรรมการ 
12. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา กรรมการ 
13. อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี กรรมการ 
14. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา กรรมการ     
15. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 12.00 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 2/2561 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
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อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า แจ้งรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนี้ 1) นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไปด้านมาตรฐานสินค้าการบริการและ
กิจกรรมพิเศษ 2) ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อ านวยการส านักบริหารวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์ และ 3) นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ประธานกรรมการและกรรมการร่วมกันปรับแก้ไข มคอ.2 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ และสรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 
 5.1 ประเด็นในการปรับแก้ไข มคอ.2 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

  5.1.1 ปรับปรัชญาให้ส้ันกระชับ โดยปรับเป็น “เน้นการปฏิบัติ มุ่งพัฒนานวัตกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ” 

  5.1.2 ปรับวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับปรัชญา  คือ  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในงานอาหารและ

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
2) มีความรู้และความเข้าใจด้านอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
3) มีทักษะและสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
4) มีความเป็นผู้น า บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม 
5) มีทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีในปฏิบัติงานด้านอาหารและ

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
5.1.3 ปรับแก้ไขรายละเอียดหัวข้อ “ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือ

งานวิจัย” ให้มีความชัดเจนในเรื่องของอาจารย์ท่ีปรึกษา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงงานวิจัย การเผยแพร่
งานวิจัย และการประเมิน 
 
 5.2 การจัดท ารายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า ได้สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า จากการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
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บัณฑิตจ าแนกในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ได้แก่ 

1. ความรู้ทางวิชาชีพ  
2. ทักษะทางปัญญา 
3. การปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
4. คุณธรรม จริยธรรม  
5. ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การวิจัยเพื่อส ารวจคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์นี้จะรวม คุณสมบัติด้านความรู้ทาง

วิชาชีพ และทักษะทางปัญญาไว้ด้วยกันเพื่อความเหมาะสมในการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต สาขา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ระดับปริญญาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จากจ านวนตลาดแรงงาน (องค์กร) ท้ังหมด 50 แห่งผลการ
ส ารวจ มีความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต ดังนี้  

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา 
1. มีความรู้ด้านการประกอบและบริการอาหาร 
2. มีความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. มีความรู้ ด้านการวิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพ 
4. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยของอาหารและ

เครื่องด่ืมแต่ละประเภท 
5. มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
6. มีความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพ 
7. มีทักษะในการส่ือสาร 
8. มีความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
9. มีความรู้ ความสามารถในการฟั ง  พู ด  อ่ าน  เขี ยน 

ภาษาต่างประเทศ 
10. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางานท่ีตน

รับผิดชอบ 

 
4.39 
4.73 
4.50 
4.51 

 
4.37 
4.26 
4.19 
4.20 
4.19 

 
4.16 

 
0.69 
0.70 
0.68 
0.72 

 
0.68 
0.72 
0.75 
0.71 
0.75 

 
0.84 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.35 0.72 มาก 
ด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
1. มีความตรงต่อเวลา 
2. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
3. เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
4.63 
4.53 
4.57 
4.53 

 
0.54 
0.58 
0.58 
0.83 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ X̅ S.D. แปลผล 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
7. มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
8. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
9. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
10. มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานและองค์กร 

4.64 
4.67 
4.60 
4.54 
4.54 
4.61 

0.57 
0.50 
0.52 
0.58 
0.60 
0.52 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.58 มากที่สุด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. มีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการท างาน 
2. มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายเหมาะสม 
3. ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 
4. มีความละเอียดรอบคอบ 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีปฏิภาณ ไหวพริบ 
7. มีความอดทน 
8. มีจิตบริการ 
9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
10. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
4.56 
4.26 
4.33 
4.51 
4.33 
4.51 
4.54 
4.79 
4.59 
4.49 

 
0.50 
0.63 
0.56 
0.50 
0.56 
0.53 
0.56 
0.48 
0.55 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.54 มาก 
ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การค านวณทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 
2. การค านวณอัตราส่วน 
3. หน่วยทางคณิตศาสตร์ เช่น กรัม มิลลิกรัม มิลลิลิตร 
4. การใช้เครื่องคิดเลข 
5. ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
6. โปรแกรม Microsoft Word 
7. โปรแกรม Microsoft Excel 
8. โปรแกรม Microsoft Power point 
9. โปรแกรม Photoshop 
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น รับ-

ส่งอีเมลล์ ถ่ายโอนข้อมูล สืบค้นข้อมูล 

 
4.47 
4.21 
4.17 
3.87 
3.71 
3.69 
4.36 
4.37 
4.19 
4.24 

 
0.64 
0.66 
0.74 
0.85 
0.85 
0.86 
0.72 
0.70 
0.64 
0.77 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.13 0.74 มาก 
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การจัดอับดับความส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สาขานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ อันดับ 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา 4.35 มาก 3 
2. ด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.59 มากท่ีสุด 1 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.49 มาก 2 
4. ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.13 มาก 4 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.14) มีอายุระหว่าง 
35-45 ปี (ร้อยละ 71.43) และมีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี (ร้อยละ 74.29) ความต้องการ
คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุมการประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ผล
การประเมินจากผู้ต้องการใช้บัณฑิต มีดังนี้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า คุณสมบัติด้านการ
ปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.59) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา และด้านด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย (X̅) 4.49, 4.35 และ 4.13 ตามล าดับ  พบว่าผู้ต้องการใช้
บัณฑิตต้องการบัณฑิตสาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีการปฏิบัติงานดี  
รู้จักสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีทักษะทาง
ปัญญาและความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่ดี รวมทั้งมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ซึ่ง
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

จากการส ารวจผู้ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส.) จ านวน 150 คน พบว่า 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.00 มากกว่าเพศชาย(ร้อยละ 18.00) โดยมี
อายุระหว่าง 16-19 ปี (ร้อยละ 90.00)  ไม่ได้ท างาน ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุน ร้อยละ 100.00 
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.5 S.D. = 1) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา (X = 4.23 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ การมีงานท าหลังจบการศึกษา (X = 
3.48 S.D. = 0.54) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ความสะดวกของสถานท่ีเรียนท่ีศูนย์สระแก้ว (X = 
0.51 S.D. =1.10) 
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  (X = 4.00  S.D. = 1.00)  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลักสูตรวิทยา
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ (X = 4.05 S.D. = 1.01) รองลงมาคือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ (X = 3.91 S.D. = 0.70) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมอาหาร (X = 3.50  S.D. = 1.03) 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
 6.1 ประธานกรรมการ มอบหมายให้ อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ ด าเนินการส่ง มคอ.2 
แก่ศูนย์ภาษาเพื่อท าการตรวจแก้ไขภาษา และด าเนินการส่งให้แก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อตรวจแก้ไขก่อนด าเนินการส่งแก่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 6.2 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า เสนอท่ีประชุมให้เพิ่มรายวิชาท่ีนักศึกษาจะมีทักษะใน
ถ่ายภาพ หรือออกแบบ สี การจัดวางอาหาร เพื่อสามารถใช้ในการน าเสนอและโปรโมทสินค้าท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี อนุมัติให้เพิ่มรายวิชา แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาควร
มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสีท้ังในแง่ศิลปะและท้ังทางวิทยาศาสตร์ เช่น อิทธิพลของสีต่อความรู้สึก หรือ
แม้แต่รงควัตถุท่ีอยู่ในอาหาร  
 มติที่ประชุม ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รับเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาในการออกแบบท้ังช่ือ
รายวิชาค าอธิบายรายวิชา และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  และส่งอีเมล์ให้อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า เพื่อเพิ่มข้อมูลในเล่ม มคอ.2 ต่อไป  
 
ปิดประชุม เวลา 18.00  น. 

 
(ลงช่ือ).................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                     (อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า) 
             กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

 (ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 

               ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
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  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คร้ังที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

********************************************* 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี  ประธานท่ีประชุม 
2. ดร.ปิ่นปินัทธ์  นฤนากบุญทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. คุณบุญส่ง ศรีอนุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการพัฒนาหลักสูตร        
6. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา กรรมการพัฒนาหลักสูตร        
7. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณตระกูล กรรมการพัฒนาหลักสูตร        
8. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ กรรมการพัฒนาหลักสูตร    
9. อาจารย์วีระศักดิ์ สีลารัตน์     กรรมการพัฒนาหลักสูตร    
10. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
เร่ิมประชุม    เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเปิดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 รวมถึงแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด มหาชน 
กรรมการพัฒนาหลักสูตร  และคณะกรรมการจากสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร คหก
รรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพแก่ท่ีประชุม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอ (ร่าง) ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  
ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 
 1. ปรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 (1) ให้บริหารจัดการโดยการแบ่งหมู่เรียนของนักศึกษาท่ีจะรับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี
ออลล์ จ ากัด มหาชน และนักศึกษาท่ีไม่ได้รับทุนเพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ 
 (2) นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ ร้อยละ 70 ของค่าเทอมทั้งหมด โดยต้องใช้
ทุนการศึกษาเป็นการท างานกับบริษัทฯภายในแบรนด์ คัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่ เป็น
เวลา 2 ปี หลังจบการศึกษา ซึ ่งต าแหน่งงานขึ้นอยู ่กับผลการเรียนและผลการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษา ขั ้นต่ าเป็นต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หากนักศึกษาไม่สามารถเรียนจนจบหรือไม่
ประสงค์รับทุนต่อ ให้ชดใช้ทุนการศึกษาตามจริงเท่าท่ีทางบริษัทให้ 
 (3) นักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎีเป็นเวลา 3 เดือน เป็นเรียนภาคปฏิบัติ 3 เดือน โดยการ
จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ควรจัดเป็นหมู่ละ 25 คน 2 หมู่เรียน เพื่อสลับการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการและง่ายต่อการบริหารจัดการ และควรแยกนักศึกษาผู้ท่ีไม่ประสงค์รับทุนการศึกษา  
 โดยนักศึกษาท่ีไม่ประสงค์รับทุนการศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการในเครือ
บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด มหาชน ได้  
  
 2. เสนอให้พิจารณาช่ือสาขาของหลักสูตร  
 จากชื่อสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเด่นชัดในเรื่องนวัตกรรม 
จึงขอให้หลักสูตรพิจารณาว่าการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับช่ือสาขาวิชาและมีรายวิชาด้าน
นวัตกรรมเพียงพอในการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ทางนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาหรือไม่  
 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ชี้แจงว่าตามนโยบายมหาวิทยาลัยให้มีการจัดการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพ (Productive learning) ในแต่รายวิชาต้องมีช้ินงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน
ซึ่งเป็นการสร้างทักษะทางนวัตกรรม นอกจากนั้นในแผนการเรียนของนักศึกษายังมีรายวิชา 
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ (VGE106) ซึ ่งจะสร้างพื้นฐานทางด้านนวัตกรรมให้แก่
นักศึกษาก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชา ซึ่ง 
 
 3. การสอนงานก่อนการเรียนภาคปฏิบัติ 
 เนื่องจากทุกภาคการศึกษานักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติทุกภาคเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
สอนงานก่อนการเรียนภาคปฏิบัติ (on the job training) ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งควรเป็น
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สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ 3 และอาจต้องเผื่อเวลาก่อน ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน ช่วงเดือนวันท่ี 
1 สิงหาคม โดยช่วงเวลาการสอนงานก่อนการเรียนภาคปฏิบัติประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนลงฝึก
ปฏิบัติ ใช้เวลา 1 วัน ในการอบรมสอนงาน ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรเครื่องดื่มและสูตรอาหารภายใน
ร้าน และภาพรวมการบริหารจัดการเบื้องต้นในร้าน 
 
 4. เพิ่มรายวิชาทางด้านภาษา 
 เนื่องจากลูกค้าของร้านคัดสรรและเบลลินี่มีลูกค้าต่างชาติจ านวนค่อนข้างมากรวมถึงลูกค้า
ชาวจีนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่พิจารณาแผนการเรียนของหลักสูตรวิชาทางด้านภาษาค่อนข้างน้อย 
อยากให้มีการจัดการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติรวมถึง
ชาวจีน  
 มติที่ประชุม ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี แจ้งท่ีประชุมว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาหมวด VLE รวมทั้งหมด 4 รายวิชา โดยทางศูนย์ภาษาเป็นคน
จัดการระบบการก าหนดรายวิชา ส่วนการเพิ่มทักษะภาษาจะเป็นลักษณะอบรมเฉพาะให้กับทาง
นักศึกษา ซึ่งอาจจัดเป็นโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  และเพิ ่ม
ศัพท์เทคนิคท่ีเป็นภาษาอังกฤษลงไปในรายวิชาเฉพาะ 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 
 1. รายวิชานวัตกรรมอาหารและอาหารฟังก์ชัน  
 เสนอให้ให้ปรับช่ือรายวิชาให้มีค าว่าเครื่องด่ืมปรากฎอยู่ด้วย  

2. อาหารและการบริการ 
เพิ่มเนื้อหา พฤติกรรมลูกค้าหรือผู้บริโภค การให้บริการเหนือความคาดหมาย หรือการ

ให้บริการอาหารแก่ผู้ค้าแต่ละวัย หรือแต่ละประเภท ซึ่งการให้บริการเหนือความคาดหมาย คือ 
บริการที่มีโอกาสเจอได้น้อยในสถานการณ์ปกติ เช่น โดยปกติไม่มีการบริการยกสินค้าไปยังรถ
ลูกค้า แต่หากลูกค้าซื ้อของจ านวนมากการบริการโดยการช่วยยกสินค้าไปที่รถจะสร้างความ
ประทับใจในการบริการได้ ซึ่งเป็นทักษะท่ีนักศึกษาควรรู้และเข้าใจ  
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 
 1. ปรับช่ือรายวิชา 
 เสนอว่ารายวิชาของหลักสูตร เช่น หลักการประกอบอาหาร หรือ หลักการผลิตเบเกอรี่ 
ขอให้พิจารณาว่าในการเติมค าว่านวัตกรรมลงไปในรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับช่ือสาขาวิชา  
 2. รูปแบบการท าโครงงานและวิจัย 
 เสนอให้เน้นการสร้างนวัตกรรมในท่ีฝึกปฎิบัติงานโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้ดูแล 
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ที ่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและจะน าไปพิจารณาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป  คณะกรรมการก าหนดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 
09.00 น. 
 
ปิดประชุม  เวลา  14.30 น. 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
(อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า) 

     กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 

     ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คร้ังที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

********************************************* 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมวิประชุม 

1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. ดร.ปิ่นปินัทธ์  นฤนากบุญทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. คุณบุญส่ง ศรีอนุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการพัฒนาหลักสูตร        
6. ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา กรรมการพัฒนาหลักสูตร        
7. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณตระกูล กรรมการพัฒนาหลักสูตร        
8. อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา กรรมการพัฒนาหลักสูตร    
9. อาจารย์วีระศักดิ์ สีลารัตน์     กรรมการพัฒนาหลักสูตร    
10. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการพัฒนาหลักสูตร 

 
เร่ิมประชุม    เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักด ีคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานท่ีประชุม  เปิด
ประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 โดยกล่าวว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ คือ บริษัท ซี
พีออลล์ จ ากัด มหาชน  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนร้อยละ 70 จากบริษัท   การเรียนการสอน  นักศึกษาจะ
มีการท างานไปด้วย  ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมี
งานท าแน่นอน 

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการจึงน าเสนอข้อมูลและรายละเอียด ของ
หลักสูตรใหม่แก่คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และรับฟังข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันท่ี 28  มกรคม  2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพ 

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการและเลขานุการจึงน าเสนอข้อมูลและรายละเอียด ของ
หลักสูตรใหม่แก่คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และรับฟังข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 

 
 1. การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
 จากการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการเรียนควบคู่กับการท างาน ( Work-based 
learning) นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ มีค่า ตอบแทนเป็นรายชั่วโมง 
ค่าตอบแทนการท างานอื ่น สนับสนุนที ่พ ักและอาหาร ซึ ่ง เป็นลักษณะของการท างานจริง
เช่นเดียวกับพนักงานคนอื ่นของบริษัทฯ จึงเสนอให้หลักสูตรฯก าหนดสมรรถณะช่วงเร ียน
ภาคปฏิบัติให้ชัดเจนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการผลิตบัณฑิตมีท่ีทักษะทางอาชีพ  
มติที่ประชุม ก าหนดสมรรถณะช่วงเรียนภาคปฏิบัติดังตาราง 

ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา สมรรถณะหลัก 
จ านวน

หน่วยกิต 
ชั้นปีและ
ภาคเรียน 

1. SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 1 

การบริหาร
จัดการร้านค้า 

3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 1  
ภาคเรียนท่ี 
1 

2. SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 2 

การบริหาร
จัดการร้านค้า 

3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 1  
ภาคเรียนท่ี 
2 

3. SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 3 

เครื่องด่ืม 3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 2  
ภาคเรียนท่ี 
1 
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ล าดับ 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา สมรรถณะหลัก 
จ านวน

หน่วยกิต 
ชั้นปีและ
ภาคเรียน 

4. SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 4 

เครื่องด่ืม 3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 2  
ภาคเรียนท่ี 
2 

5. SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 

เบเกอรี่และ
อาหาร 

3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 
1 

6. SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 6 

เบเกอรี่และ
อาหาร 

3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 
2 

7. SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 7 

ระบบการ
จัดการ 

3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 4  
ภาคเรียนท่ี 
1 

8. SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 8 

ระบบการ
บริหารจัดการ 

3(0-40-0) ช้ันปีท่ี 4  
ภาคเรียนท่ี 
1 

   
 2. เพื่อรายวิชาการบริหารจัดการ  
 เสนอรายวิชาที่เป็นการบริหารจัดการมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทางลักษณะการท างาน 
ควรมีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อไปเป็นผู้จัดการ หรือรองผู้จัดร้าน  
 มติที่ประชุม พี่เจชี้แจงว่าการบริหารจัดการได้มาจากฝึกประสบการณ์มากกว่าปรากฏใน
รายวิชาหรือเพิ่มเนื้อหาลงไป เขียนการบริหารจัดการลงในลงในรายวิชาฝึกปฏิบัติ การฝึกการ
บริหารพื้นที่ขาย การบริหารสินค้า การบริหารธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร การค านวณต้นทุน
ก าไร การบริหารการเงิน 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 
 1. แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติ โดย
ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติ เช่น การจัดการ
แข่งขันท าอาหารภายในหน่วยงาน การจัดการแข่งขันบาริสต้า “ไทยแลนด์อินดี้บาริสต้า” ซึ่ง
ปัจจุบันอาชีพนี้ค่อนข้างเป็น ที่นิยมเพิ่มขึ้นและได้ค่าตอบแทนสูง ทางบริษัทฯจะสนับสนุนให้
นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าแข่งขันเพื่อผลักดันสู่ระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนบุคคลากรให้
ปฏิบัติงานต่อในบริษัทฯต่อไป การบริหารจัดการสินค้าจ านวนมาก 
 2. เสนอให้เปล่ียนรายวิชา เคมีเชิงอาหารและเครื่องด่ืม เป็นรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
จานของอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลของสีต่อความรู้สึกของลูกค้า น่าจะเป็นประโยชน์ในการ
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ท างานของนักศึกษา และให้น าเนื ้อหาที่เกี ่ยวกับการทดสอบด้วยชุดทดสอบไปอยู่ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
 แจ้งท่ีประชุมว่า Brand value และโลโก้ของบริษัทสามารถใช้ได้เพื่อการศึกษา รวมถึงส่ือ
โฆษณา ส่วน โลโก้ คัดสรร เบลลินี่ และ บริษัท 7-11 ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไงเพียงแค่
ไม่ให้ปรับสัดส่วนของโลโก้ของบริษัท 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาร่วมกันและน ามาด าเนินการต่อไป 

 
ปิดการประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
(อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า) 

     กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 

     ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางกนกวรรณ  นามสกุล  ปุณณะตระกูล 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาโท Master of Arts in Teaching Home 
Economics 

Technological 
university of the 
Philippines, Philippines 

2535 

ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2527 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, ยศพรพลายโถ และ อัจจิมามันทน. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก

แห้งจากเม็ดบัว. วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 11. 
มกราคม-เมษายน. 2559: 109-117. 

กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, อ าพล ฤทธิ์สุธีท, วสุมิตรา กฤชพิยเดชา และประภาพร สันติเพชร. 
(2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่ส้มจี๊ด. ในเอกสารการสืบเนื่องการประชุมวิชาการการ
ประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งท่ี  6 (ASTC 2018). 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ. 6 มิถุนายน 2561. (AS274–AS278). 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
1.3.3  บทความทางวิชาการ  

- 
 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค ์ 
                   - 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
33 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาหลักการประกอบอาหารและขนมไทย 
1.5.2 วิชาอาหารไทย 
1.5.3 วิชาพัฒนาการเด็กและการเล้ียงดู 
1.5.4 วิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

  1.5.5 วิชาการจัดการร้านค้าและงานครัว 
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2.  ชื่อ นายวีระศักดิ์ นามสกุล ศรีลารัตน์ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

2559 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2555 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
วีระศักด์ิ  ศรีลารัตน์ , กาญจนา ศรีส าราญ , กิติศักด์ิ บุญธนรักษา และ รัชพงศ์ สาสดี. (2560). 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังผึ้งจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์ร่ี . ในเอกสารสืบเนื่องในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 5 
วัน ท่ี  25 พฤษภาคม 2560 ณ. โรงแรมมิราเ คิล แกรนด์คอ นเวน ช่ันเชน เตอร์  
กรุงเทพมหานคร. (166-170). มหาวิทยาลัยสยาม. 

วีระศักด์ิ  ศรีลารัตน์, วิไลพร ก้านสุวรรณ์, วรรณวิภา ผิวผ่อง, จันทร์ธิดา ผ่องผกามาศ (2561). 
การใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนในการผลิตขนมมันส าปะหลัง . ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6 วันท่ี 6 
มิถุนายน 2561. (AS258-AS262). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานคร. 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  

- 
  2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
                  - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาการจัดดอกไม้สดและงานใบตอง 
2.5.2 วิชาการแกะสลักผักและผลไม้ 
2.5.3 วิชาความรู้เรื่องผ้าและการแต่งกาย 
2.5.4 วิชาบริโภคศึกษา 
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3.  ชื่อ นางสาวลัดดาวัลย์ นามสกุล กงพลี 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาค

ศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  2557 

ปริญญาตรี แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2554 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ลัดดาวัลย์ กงพลี และปัทมาภรณ์ เจริญนนท์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ. ครั้งท่ี 18. 18 – 20 พฤษภาคม 2560, (240-249). นนทบุรี: 
กระทรวงสาธารณสุข. 

ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และลัดดาวัลย์ กงพลี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกระดูกเชิง
กรานกับการปวดประจ าเดือน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 5. 6 ตุลาคม 2560. (1333–1422). ขอนแก่น: วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย. 

Pattamaporn, J. and Laddawan K. (2017). Knowledge, Attitude and Practice in Obesity 
Prevention among Public Health Students, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage, Pathum Thani Province. Nakhon 
Phanom Universsity Journal. Volume 25. No.2 17-19 May 2017: 87-94. 

ลัดดาวัลย์ กงพลี, ปัทมาภรณ์เจริญนนท์, นาตยา ดวงประทุมและเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. 
(2561). ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางของผู้ปฎิบัติธรรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข. 
ครั้งท่ี 7. 31 สิงหาคม 2561. (151-155). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

Plakornkul, V. Roongruangchai, J. Viravud, Y. Sripaoraya, K. and Kongplee, L. (2019). The 
Unruptured Aneurysms of Thoracic Aorta and Its Branches in Thais. Siriraj 
Medical Journal. Volume 71, No.1. Jan 2019: 73-82. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  
        - 
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3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
         - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
4 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
3.5.2 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
3.5.3 วิชาสารเสพติดและการป้องกัน 
3.5.4 วิชาการแพทย์ทางเลือก 
3.5.5 วิชาปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 
3.5.6 วิชาชีววิทยาท่ัวไป 
3.5.7 วิชาชีววิทยา 2 
3.5.8 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 
3.5.9 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
3.5.10 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 
3.5.11 วิชาชีววิทยาของการเจริญ 
3.5.12 วิชาการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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4.  ชื่อ นางสาวกวิฐาร์พรณ์ นามสกุล จาตุรนต์ภากร 
     4.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไปด้านมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษ  
  หน่วยงาน หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่พรีเมี่ยมคาเฟ่ บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

2550 
 

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 
บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

2536 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย   
 - 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        - 

4.4  ประสบการณ์ในท างาน 
 25 ปี 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายเบเกอรี่ครัวโภชนาการต่างประเทศ 2537 - 2538  
บริษัท แบล็กแคนยอน (ประเทศไทย) จ ากัด ฝ่ายอาหารและเครื่องด่ืม 2538 - 2544  
บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต.เอกซ์ปอร์ต (1991) จ ากัด (อโรม่ากรุ๊ป) ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาและ
กิจกรรม พิเศษ 2544 - 2549  
บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จ ากัด Speacialist Coffee 2549 - 2550  
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษ 2550 – 
ปัจจุบัน 

    4.5 ผลงานผลงานและประสบการณ์ในสายงาน 
4.5.1 กรรมการการตัดสิน Thailand Barista Champion Ship 2547 –2550 
4.5.2 กรรมการการตัดสิน Thailand Latte Art Barista Champion Ship 2547 -2550 
4.5.3 กรรมการการตัดสิน Thailand Latte Art 3 D ปี 2550 
4.5.4 กรรมการการตัดสิน Thailand Indy Barista ปี 2554 –2559 
4.5.5 กรรมการการตัดสิน Espresso Italiano Champion ปี 2550 – ปัจจุบัน 
4.5.6 กรรมการการตัดสิน Juvenile Barista Champion ปี 2560 – ปัจจุบัน 
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5. ชื่อ นางสาวเมตตา นามสกุล  ปุดโส 
5.1  ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษ                                         

 หน่วยงาน หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่พรีเมี่ยมคาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

5.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย  
         - 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 
5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

   - 
5.4  ประสบการณ์ในการท างาน 

 11 ปี 
 เจ้าหน้าท่ีอาวุโส หน่วยงานคัดสรร บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 2550 – 2558  
 เจ้าหน้าท่ีมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน 
5.5  ผลงานและประสบการณ์ในสายงาน 

5.5.1 อาจารย์ผู้สอนร่วมกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ในรายวิชากาแฟและเบเกอรี่ 

5.5.2 อาจารย์ผู้สอนร่วมกับคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
5.5.3 กรรมการการแข่งขัน Barista S3 Championship 2016-2018 
5.5.4 เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมด้านกาแฟให้กลุ่มผู้บริหารใน 7-Eleven 
5.5.5 จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

(มหาชน)  
5.5.6 กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านกาแฟ และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการท า

กาแฟ ให้กับเยาวชนในกรมพินิจท่ัวประเทศ 
5.5.7 กรรมการจัดระบบการฝึกงานและการฝึกเตรียมก่อนลงร้านให้กับนักเรียน สพฐ. และ

ปวส. ในโครงการทุนทวิภาคีท่ีฝึกงานในร้านคัดสรรและเบลลินี่ 
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6.  ชื่อ นายปัณณ์รภัส  นามสกุล ถกลภักด ี
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Polymer Chemistry and 
Engineering)  

University of Leeds, 
Leeds, UK 

2548 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
โพลิเมอร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   6.3 ผลงานทางวิชาการ   

6.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 

 6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Prabnok, J., Phasuk. S., Takolpuckdee, P. (2016). “Chemical Compounds and 

Antioxidation Efficiency of Livistona speciosa Kurz. Seed Crude Extract”. Thai 
Journal of Pharmaceutical Science. Vol.40, Supplement Issue, 2016: 112-115.  

กิตติ ยงค์สงวนชัย; สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนส าหรับยุวอาสารักษ์บางปู. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ฉบับ
ท่ี 2 ปีท่ี 8. 2559: 165-173. 

รัตถชล อ่างมณีและปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2559). การใช้ประโยชน์จากหินพัมมิสและระบบฟิกเบท รี
แอคเตอร์เพื่อก าจัดแอมโมเนีย ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ าเสีย.  ศรีวนาลัยวิจัย. ฉบับท่ี พิเศษ 
2 ปีท่ี 6. 2559: 20-30. 

กิตติ ยงค์สงวนชัย; สุนทรี จีนธรรมและปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2559). ความรู้ เจตคติ และทักษะการ
ส่ือความหมายในอนุรักษ์ป่าชายเลนของยุวอาสารักษ์บางปู. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 7. 2559: 165-173. 

เกียรติภูมิ จันเต ; สุนทรี จีนธรรมและปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2558). แนวทางการพัฒนาศูนย์
ส่ิงแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้ึงสายพันธุ์ชันโรง ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 
ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 6. 2558: 32-45. 

สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดีและจีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท. (2558). การศึกษาความหลากหลาย
ของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดง
บัง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารวิจัยสหวิทยาการ. ฉบับท่ี 3 ปีท่ี 
10. 2558: 1-8. 
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ประยูรศรี ไวยรูปี; สุนทรี จีนธรรมและปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2558). แนวทางการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืชสมุนไพรในต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วารสาร
สิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท. ฉบับท่ี 12 ปีท่ี 6. 2558: 241-253. 

เกียรติภูมิ จันเต; สุนทรี จีนธรรมและปัณณ์รภัส ถกลภักดี.  (2558). ความต้องการของประชาชนใน
การจัดต้ังศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้ึงสายพันธุ์ชันโรงต าบลปัถวี 
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 
11. 2558: 189-204. 

สุพัตรา ม่วงงาม; ศศมล ผาสุขและปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2557). ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
พญายา และลูกเดือยท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส. วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร. ฉบับพิเศษ ปีท่ี 8. 2557:  261-268. 

จันทิมา นามโชติ; ศศมล ผาสุขและปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (2557). ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ กิ่ง
มะขวิด ท่ีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. ฉบับพิเศษ 
ปีท่ี 8. 2557: 251-260. 

6.3.3 บทความวิชาการ 
       - 
6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        - 

  6.4 ประสบการณ์ในการสอน 
        9 ปี 
  6.5 ภาระงานสอน 

6.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางวิทยาศาสตรศึกษา 
6.5.2 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม 
6.5.3 วิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.5.4 วิชาการสัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1 และ 2 
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7.  ชื่อ นางสาวศกุนตาล์  นามสกุล มานะกล้า 
7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
7.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร์) สาขาโภชนวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2554 

7.3  ผลงานทางวิชาการ  
7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
7.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Manakla, S. Thongprasert, C. and Sangwanna, S.  Coconut cream replacement in Thai 
desserts (Boa-Loi) for elderly consumers. Proceedings of The IRES 
International Conference 142nd.  18th-19th October 2 0 1 8.   (9-12).  Seoul: R. K 
printers. 

Manakla, S. (2 0 1 7 ) .  Screening of pesticide residues in fresh vegetables on 
Localmarket and supermarket in klongluang, Pathum Thani, Thailand. 
Proceedings of The IRES International Conference 73rd.  6th-7th July 2017.  (12-
15).  Kobe: R. K printers. 

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, ศกุนตาล์ มานะกล้า, ธนัชพร คงยืน, พรชัย บางขันธ์ และสุนทร จิตโสภากุล. 
(2558).  การใช้นมผงแทนกะทิในผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 2.  21-22 ธันวาคม 2558.  (620-
626).  ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
7.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 
7.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
        - 

7.4  ประสบการณ์ในการสอน 
4 ปี 

7.5  ภาระงานสอน 
7.5.1 วิชาการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ 
7.5.2 วิชาสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 
7.5.3 วิชาวิทยาศาสตร์การอาหารทางโภชนาการ 
7.5.4 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการ 
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7.5.5 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
7.5.6 วิชาอาหารและโภชนาการท่ีทันสมัย 
7.5.7 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 

  7.5.8 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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8. ชื่อ นางสาวพรรณวิภา  นามสกุล แพงศรี 
8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
8.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 

8.3 ผลงานทางวิชาการ  
8.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 

          8.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
พรรณวิภา แพงศรี. (2561). การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากน้ าหมักชีวภาพ . 

ในเอกสารสืบเนื่องกาประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ.2561 “วิจัย 
นวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์” วันท่ี 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561. ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา. (259-264) 

Pangsri, P. (2 0 1 8 ) .  Isolation of Lactic Acid Bacteria from Banana Stalk Bio-Extract 
Fermented. The 5th Rajabhat University National & International Research and 
Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 2018. 577-581. Phetchaburi 
Rajbhat University, Phetchaburi, Thailand.  

พรรณวิภา แพงศรี. (2561). การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากฟักข้าว . 2561. 
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ท่ี 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”. 18-19 ตุลาคม 2561. (758-765). ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

Pangsri, P. (2018). Preliminary Study on Garlic Extract for Prebiotic Preparation. 
Proceeding of Hong Kong International Conference on Engineering and Applied 
Sciences (HKICEAS). 24-26 January 2018. (33-38).  

Pangsri, P. and Pangsri, P. (2 0 1 7 ) .  Mannanase Enzyme from Bacillus subtilis P2 - 5 
with Waste Management. Energy Procedia. 138 (2017). (343–347).  

พรรณวิภา แพงศรี และจิราวรรณ  แก้วน้ าเช้ือ. (2560). การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มท่ีสามารถ
ผลิตเอนไซม์โปรติเอสเบื้องต้นจากกะปิ . ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังที่ 8. 19-20 ธันวาคม 2560  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. (403-408). 



150 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

Pangsri, P. and Kritpittayadecha, T. (2017). Selection of lactic acid bacteria from 
fermented vegetable for fermented food product application. The 29th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 
Conference. November 23 – 25, 2017.  Swissôtel Le Concorde Bangkok, 
Thailand. 

 พรรณวิภา แพงศรี. (2559). Isolation and Screening of Mannanase Producing Bacteria from  
Mannan Waste. วารสารวิจัยวไลยอลงกรณ์ สายวิทยาศาสตร์. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3. 
กันยายน-ธันวาคม. 2559: 1-9.  

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ นฤมล, ธนานันต์ พรรณวิภา,  แพงศรี วัฒนา, อัจฉริยะโพธา และณฐพงศ์ 
เมธินธรังสรรค์. (2559). การจัดการระบบนิเวศวิศวกรรมเพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรู
ข้าว. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6. 
16-17 ก.พ. 59. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

Pangsri, P. (2016). Production of Rice Vinegar from Alcoholic Fermented Rice. 
International Forum – Agriculture, Biology, and Life Science.5-7 August 2016. 
Fukuoka Japan. 

Pangsri, P.  Ahantarig, A. and Trinachartvanit, W. (2015). Detection of Coxiella in 
brown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) at Pathumthani Province, 
Thailand. International Conference on Life Science and Biological Engineering 
2015. 2-4 December 2015. Tokyo.  

สุพจน์ ทรายแก้ว,  มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์, พรรณวิภา แพงศรี, ปิยะ กล้าประเสริฐ, อัจจิมา มั่นทน,  
          ชุมพล ปทุมมาเกษร, ราตรี มีสมบัติและชูศักด์ิ ขันธชาติ. (2558). แนวทางบริหาร

จัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 
3. 2558: 339-348. 

 7.3.3 บทความทางวิชาการ  
  - 

8.4 ประสบการณ์ในการสอน 
     14 ปี 
8.5 ภาระงานสอน 

 8.5.1 วิชาจุลชีววิทยา 
 8.5.2 วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 8.5.3 วิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 8.5.4 วิชาเทคโนโลยีเอนไซม์ 
 8.5.5 วิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 8.5.6 วิชาการวางแผนการทดลอง 
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 8.5.7 วิชาการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 8.5.8 วิชาเทคโนโลยียีสต์ 
 8.5.9 วิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
 8.5.10 วิชาเทคโนโลยีการหมัก 
         8.5.11 วิชาฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
         8.5.12 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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9. ช่ือ นางสาวสุจาริณี  นามสกุล สังข์วรรณะ 
9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
9.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2559 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนด
อาหาร เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2556 

9.3 ผลงานทางวิชาการ  
          9.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
          9.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Manakla, S. Thongprasert, C. and Sangwanna, S.  Coconut cream replacement in Thai 

desserts (Boa-Loi) for elderly consumers.  Proceedings of The IRES 
International Conference 142nd.  18th-19th October 2 0 1 8.   (9-12).  Seoul: R. K 
printers. 

สุจาริณี สังข์วรรณะ, จินดารัตน์ ภู่พุ่ม, จุฑามาศ จันทร์สะอาด, ทิพย์วรรณ ช้างโต และอารียา คล้าย
ใจตรง.  (2561).  ภาวะโภชนาการของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6.  6 มิถุนายน 2561.  (HS74-HS77).  
สมุทรปราการ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

สุจาริณี สังข์วรรณะ.  (2561).  ปริมาณของพลังงานและสารอาหารจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ.์ ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2561 ครั้ง ท่ี 5.  8-9 มีนาคม 2561.  (545-552).  เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์.  

Sangwanna, S. Songchitsomboon, S. Wongpiyachon, S. Sribua, T. and Komindr, S. (2016).  
The Effect of Consumption of Sangyod Phattalong Brown Rice for White 
Rice on Fasting Plasma Glucose, HbA1 c and Insulin in T2DM During 24 
Weeks. Proceedings of the Thaksin University Conferences 26th.  25th-29th May 
2016.  (96-100).  Songkhla: Thaksin University. 

9.3.3  บทความทางวิชาการ   
 -  
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9.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์   
        - 

9.4  ประสบการณ์ในการสอน  
 2 ปี 
9.5  ภาระงานสอน 

9.5.1 วิชาวิชาชีพนักก าหนดอาหารและจริยธรรมวิชาชีพ 
9.5.2 วิชาการส่ือสารและการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 
9.5.3 วิชาโภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย 
9.5.4 วิชาโภชนาการและผู้สูงอายุ 
9.5.5 วิชาระบาดวิทยาโภชนาการ 
9.5.6 วิชาอาหารตามวัฒนธรรม 
9.5.7 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการ 
9.5.8 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
9.5.9 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 

  9.5.10 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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10. ชื่อ นางสาวปัทมาภรณ์  นามสกุล เจริญนนท์ 
10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
10.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมี

และพฤกษเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผน
ตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 2554 

10.3 ผลงานทางวิชาการ  
10.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  - 

          10.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ลัดดาวัลย์ กงพลี, นาตยา ดวงประทุม, เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, และปัทมาภรณ์ เจริญนนท์. 

(2561).  ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง.  ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งท่ี 7. 31 สิงหาคม 2561. (151-155). อุบลราชธานี: งานส่งเสริมการวิจัย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข. 

Jaroennon, P., Sithisarn, P., and Piyanuch, R.  ( 2017) .   Optimization of antioxidant 
extraction from Persicaria barbata leaves using response surface methodology (RSM).  
Pharmacology Science Asia. Volume 44 No.3. 2017:154-161.  

ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และลัดดาวัลย์ กงพลี.  (2560).  ความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติตน 
ในการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม.  ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 2. 
2560: 87–94.    

ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และลัดดาวัลย์ กงพลี.  (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกระดูก 
เชิงกรานกับการปวดประจ าเดือน.  ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  ครั้ง ท่ี 5. 6 ตุลาคม 2560. (1333-1343). 
ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 

ลัดดาวัลย์ กงพลี และปัทมาภรณ์ เจริญนนท์.  (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ 
การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 18.  18–20 พฤษภาคม 2560. (240-249). ชลบุรี: 
ซิต้ีพรินท์. 

 10.3.3  บทความทางวิชาการ  
    - 
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 10.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
            - 

10.4 ประสบการณ์ในการสอน  
  4 ปี 
10.5 ภาระงานสอน 

10.5.1 วิชาชีวทั่วไป 
10.5.2 วิชาเคมีพื้นฐาน 
10.5.3 วิชาเคมีอินทรีย์ 
10.5.4 วิชาเคมี 2 

 10.5.5 วิชาปฏิบัติการเคมี 2 
10.5.6 วิชาปฏิบัติการชีวทั่วไป 

 10.5.7 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 
10.5.8 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
10.5.9 วิชาศึกษาท่ัวไป : สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
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11. ชื่อ นางสาวจุรีมาศ นามสกุล ดีอ ามาตย์ 
11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
11.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2550 
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหาร

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหาร
และโภชนาการ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

11.3 ผลงานทางวิชาการ  
11.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
          - 

          11.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย   
จุรีมาศ  ดีอ ามาตย์, เจมห์จิรา ไวยโภคา, ดุจเดือน เขม้นเขตกิต และศุภรัตน์ ฮวบเจริญ. (2558). 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่ด้วยฟักทองผง . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 22 ธันวาคม 2558. (787-792). 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ชลธิชา ปริวันตา, วิชิตา บุญเสริม, อุไลมาศ ท่ังรื่น, และจุรีมาศ ดีอ ามาตย์. (2560). การศึกษาต าหรับ
อาหารพื้นบ้านชาวมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี . 
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 5. 25 พฤษภาคม 2560. (171-176). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

จุรีมาศ ดีอ ามาตย์, ศศมล ผาสุข, และสิตา ทิศาดลดิลก. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองไรซ์เบอร่ี
ธัญพืชใช้ข้าวเหนียวทดแทนข้าวพองไรซ์เบอร่ี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6. 6 มิถุนายน 2561. (AS362-
366). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

จุรีมาศ ดีอ ามาตย์,  สุดารัตน์ สุวรรณดี, อรทัย ปัญญา และศศิมณ แขกระจ่าง. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เส้นพาสต้าใช้ผงโหระพาทดแทนแป้งข้าวโพด. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6. 6 มิถุนายน 2561, (AS289-
293). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

Deeammart, J. Wiraphan, D. Wattanuruk, and Phasuk, S. (2017). Product Development 
of Banana-Pumpkin Fries. The 1st National and International Conference 
2017 by Bansomdejchaopraya Rajabhat University in Bangkok, 29 July 2017: 
(579-582). 

11.3.3  บทความทางวิชาการ  
    - 
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  11.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  - 

11.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 8 ปี 

11.5 ภาระงานสอน 
          11.5.1 วิชาอาหารไทย 
          11.5.2 วิชาอาหารว่าง 
          11.5.3 วิชาการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 
          11.5.4 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
          11.5.5 วิชาการค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 
          11.5.6 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          11.5.7 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          11.5.8 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
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12. ช่ือ นางสาวเบญจางค์  นามสกุล อัจฉริยะโพธา 
12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหาร
และโภชนาการ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544 

12.3 ผลงานทางวิชาการ  
12.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล   

เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา.  (2558).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์.  
 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 
          12.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา.  (2561).  ความแตกต่างของคุณลักษณะและการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของเคร่ืองด่ืมจากฟักเขียวและฟักหอม.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . 19-20 กรกฎาคม 2561.  
(689-695). 
เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา.  (2561).  พฤติกรรมและความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีระหว่ างสถาบัน  ครั้ ง ท่ี  6 (ASTC 2018).  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว.  (SH54-62). 

ปวรรัตน์ อุทัยฉาย, สุภารัตน์ เอี่ยมจิตร์, เสกสิทธิ์ เสถียรขันธ์และ เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา.  2560.  
การใช้ประโยชน์จากผงไข่น้ าในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบ.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 5 (ASTC 2017).  25 
พฤษภาคม 2560. (82-88). โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร.  

Aschariyaphothaa, B. Aschariyaphothab, W. Noichindac, S. and Na Nakorn, P. ( 2016) .  
Difference in Aroma Component among White and Wax Gourd Fruits.  The 
4th Seoul International Conference on Applied Science and Engineering (SICASE 
2016). Higher Education Forum (HEF).  (241-249). Korea.  

เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา.  (2559).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกก้ีแครอท. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิ จัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ ง ท่ี 43 และนานาชาติ 
ครั้งท่ี 5.  8-9 ธันวาคม 2559.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
(255-263). 
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มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ และคณะ.  (2559).  ผลของสารให้ความหวานฟรุกโตสไซรัปและซูคราโลสท่ี
มีต่อคุณลักษณะบางประการของแยมผลไม้ผสม. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2. 2559: 15-23. 

เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา.  (2558).  การพัฒนาไอศกรีมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ.  วารสารวิจัยและ 
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 10(1), 107 – 122. 

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
          - 

12.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 13 ปี 

12.5 ภาระงานสอน 
12.5.1 รายวิชาโภชนศาสตร์กับชีวิตมนุษย์ 
12.5.2 รายวิชาอาหารนานาชาติ 
12.5.3 รายวิชาการแต่งหน้าเค้กและขนม 
12.5.4 รายวิชาการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 
12.5.5 รายวิชาการจัดทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
12.5.6 รายวิชาคหกรรมศาสตร์เบ้ืองต้น 
12.5.7 รายวิชาสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 
12.5.8 รายวิชาอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 
12.5.9 รายวิชาขนมอบ 
12.5.10 รายวิชาโภชนศาสตร์ชุมชน 
12.5.11 รายวิชาการจัดการร้านค้า 
12.5.12 รายวิฃาอาหารว่าง 
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13. ชื่อ   นายวีระวัฒน์ นามสกุล อุ่นเสน่หา 
13.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
13.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

13.3 ผลงานทางวิชาการ 
13.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

   - 
13.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย 

รุ่งทิวาห์ พวงแก้ว, ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2561). แนวทางเพื่อการจัดการ
ขยะอาหารในตลาดสดขนาดใหญ่ของประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดกลางผลไม้ในจังหวัด
ปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6 วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
(พื้นท่ีส่วนขยาย มฉก.2). AS553-AS557. สมุทรปราการ. มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระ
เกียรต.ิ 

เมทินี กัญจนา ,  ณหทัย โชติกลาง ,  ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา . (2560). 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดส าหรับการจัดการฟาร์มโคนม. ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 5 วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร. 351-356
มหาวิทยาลัยสยาม. 

วัชราภรณ์ เรืองขจร, สนายุ จันทศร, ปรินทร เต็มญารศิลป์, ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์, วีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หา, และณหทัย โชติกลาง. (2560). การศึกษาองค์ประกอบและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่าและตลาดยิ่งรวย
จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 5 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร.197-202. มหาวิทยาลัยสยาม. 

ชีระวิทย์  รัตนพันธ์ , ธันวดี สุขสาโรจน์ , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และธารินี  บัวดิษฐ์. (2560). 
โครงการการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โค
นมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า . กรุงเทพฯ . 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 149 หน้า. 
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ชีระวิทย์  รัตนพันธ์ , ธันวดี สุขสาโรจน์ , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และธารินี  บัวดิษฐ์. (2559). 
โครงการแนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนาโรงงานผลิตน้ าตาลอย่างยั่งยืน
ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ. กรุงเทพฯ. ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 114 
หน้า. 

วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ าตาลด้วยเทคโนโลยี
สะอาด. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 87 หน้า. 

วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และณหทัย โชติกลาง. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินมหาวิทยาลัยสี
เขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง . ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 133 หน้า. 

ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ธันวดี สุขสาโรจน์, ธนาวัฒน์ รักกมล, วิชุดา เกตุใหม่, ดวงพร คันธโชติ และวี
ระวัฒน์  อุ่นเสน่หา. (2559). โครงการสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ า
เสียชุมชน      โดยหมักร่วมกับเศษอาหาร. กรุงเทพฯ. ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ. 81 หน้า. 

ชีระวิทย์  รัตนพันธ์ , ธันวดี สุขสาโรจน์ , วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และธารินี  บัวดิษฐ์. (2559). 
โครงการแนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนาโรงงานผลิตน้ าตาลอย่างยั่งยืน
ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ. กรุงเทพฯ. ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 114 
หน้า. 

วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ าตาลด้วยเทคโนโลยี
สะอาด. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 87 หน้า. 

วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และณหทัย โชติกลาง. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินมหาวิทยาลัยสี
เขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง . ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 133 หน้า. 

ณหทัย โชติกลาง, ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2559). ข้อเสนอตัวชี้วัดเพื่อการ
ประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ร าชู ป ถั มภ์ . The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of 
Thailand, 28-29 พฤศจิกายน 2559. 45-50. มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม. 

วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และชีระวิทย์ รัตนพันธ์. (2559). การเพิ่มประสิทธิเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
กระบวนการผลิตเส้นยางยืดด้วยเทคโนโลยีสะอาด . วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม. ปีท่ี 13. ฉบับท่ี  2. พฤษภาคม–สิงหาคม 2559. 49-63. 

Parunawin, W., Laosee, O., Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2017). Determination 
of Household Environment Practice Toward One Health Approach for 
Dengue Prevention and Control in Phetchaburi Province Thailand. The 8th 
International Graduate Students Conference on Population and Public Health 
Sciences (IGSCPP). 25 July 2017 (193-203). Bangkok. Thailand.  
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Klunbut, P., Mongkolchati, A., Ussawarujikulchai, A., Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. 
(2017). Appropriate Option of Market Solid Waste Management based on the 
Stakeholder Perspectives: A Case Study in a Central Market of Agriculture 
Products, Thailand. Journal of Materials and Environmental Science, 
Volume 8. No.7. 2017. 2391-2402. 

Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2017). Use of Ecological Footprint Assessment in The 
Analysis of Environmental Performance for Oil Palm Plantations in the Southern Part 
of Thailand. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International 
Conference for Physical, Life and Health Sciences. 25-29 June 2017. Vienna. 
Austria. 

Ounsaneha, W., Kraisin, P., Suksaroj, T.T., Suksaroj, C., and Rattanapan, C. (2017). Health 
Risk Assessment from Haloacetic Acids Exposure in Indoor and Outdoor 
Swimming Pool Water. Environment Asia, Volume 10. No.2. July. 2017: 177-
185. 

Ounsaneha, W., Chotklang, N., Laosee, O., and Rattanapan, C. (2018). Predictors of 
Behavior Intention to Develop a Green University : A Case of An Undergraduate 
University in Thailand. International Journal of GEOMATE. Vol.15. No.49. October 
2018. 162-168. 

Ounsaneha, W., Janthaphat, P., Suksaroj, T. T., and Rattanapan, C. (2018). Joint 
Benchmarking and Eco-Efficiency for the Sustainable Performance of Swine 
Production in Thailand. International Journal of GEOMATE. Vol.15. No.49. 
Octuber 2018. 137-142. 

ชีระวิทย์  รัตนพันธ์ , ธันวดี สุขสาโรจน์ , วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา และธารินี  บัวดิษฐ์. (2558). 
โครงการการก าหนดทิศทางของการปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โดยใช้ประสิทธิภาพ      เชิงนิ เวศเศรษฐกิจร่วมกับร่องรอยเชิงนิเวศ . นครปฐม. 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 110 หน้า. 

Ounsaneha, W., Buadit, T., and Rattanapan, C. (2016). Clean Technology for a Sugar 
Cane Industry in Thailand. 2016 ICENS-Summer Conference Management 
System, 12-14 July 2016. (571-575). Kyoto. Japan. 

Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2016). Defining the Eco-Efficiency of Rubber Glove 
Products Manufactured from Concentrated Latex in Thailand. Environmental 
Progress & Sustainable Energy, Volume 35. No.3 May 2016. 802–808. 

Ounsaneha, W., and Rattanapan, C. (2016). Defining the Eco-Efficiency of Rubber Glove 
Products Manufactured from Concentrated Latex in Thailand. Environmental 
Progress & Sustainable Energy, Volume 35. No.3. May. 2016: 802–808.  
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Ounsaneha, W., Suksaroj, T. T., Buadit, T., and Rattanapan, C. (2016). Carbon Footprint    
of Rubber Plantation in The Southern Part of Thailand. 19th ISERD 
International Conference, 13 January 2016. (29-32). Seoul. South Korea. 

Ounsaneha, W., Suksaroj, T. T., Rattanapan, C., and Chamondusit, K. (2015). Eco-
Efficiency with Social Performance of Fresh Latex Production in the 
Southern of Thailand. The Fifth Annual Asian Conference on Sustainability, 
Energy and the Environment (ACSEE 2015). 11-14 June 2015. (843-850). Kobe. 
Japan. 
13.3.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
13.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  - 
13.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 4 ปี 
13.5 ภาระงานสอน 

 13.5.1 วิชาระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 13.5.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 13.5.3 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
 13.5.4 วิชาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่นศึกษา 
 13.5.5 วิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 13.5.6 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
 13.5.7 วิชาพลังงานกับส่ิงแวดล้อม 
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14. ชื่อ นายวัฒนา นามสกุล อัจฉริยะโพธา   
14.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
14.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2541 

14.3 ผลงานทางวิชาการ 
14.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

ต ารา “วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (อาหารหมักท่ีผลิตจากจุลินทรีย์)” 
14.3.2 บทความวิจัย /งานวิจัย  

วัฒนา อัจฉริยะโพธา,  ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์และพิมนารา นิลฤทธิ์. (2561). การศึกษาแอคติวิตีของ
เอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดราท าลายไม้ในการผลิตแอลกอฮอล์จากผักตบชวา ด้วยวิธีการย่อย
สลายให้เกิดเป็นน้ าตาลแบบต่อเนื่องกับการหมัก. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูป ถัมภ์  สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .  ปี ท่ี  13 ฉบับ ท่ี  3. 
กันยายน - ธันวาคม 2561: 23-33. 

Aschariyaphotha, W. (2015). The Identification of Polyethylene terephthalate (PET) 
Waste Fungi in Phathumtani Province (Thailand) that Produce Cutinase for 
Application in Polyester Fiber Modification. Conference Proceedings 
December 2015. 775-782. Tokyo Japan. 

Aschariyaphotha, W. (2016). The Application of Cutinase from Fusarium Solani on 
Polyester Fiber Modification. Seoul International Conference on Applied 
Science and Engineering (2016 SICASE), July 5-7, Seoul, South Korea.  

Aschariyaphotha, B. and Aschariyaphotha, W. (2016). Difference in Aroma Component 
among White and Wax Gourd Fruits. Seoul International Conference on 
Applied Science and Engineering ( 2016 SICASE) , 2016 July 5- 7, Seoul, South 
Korea  
14.3.3 บทความทางวิชาการ  

  - 
14.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

     - 
14.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 14 ปี 
14.5 ภาระงานสอน 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/12465
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/12465
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/12465
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14.5.1 วิชาชีววิทยาท่ัวไป 
14.5.2 วิชาปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 
14.5.3 วิชาจุลชีววิทยา 
14.5.4 วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
14.5.5 วิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
14.5.6 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
14.5.7 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
14.5.8 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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15. ชื่อ นางมัชฌกานต์        นามสกุล เผ่าสวัสด์ิ 
15.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
15.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันราชภัฎเทพสตรี 2548 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 

15.3 ผลงานทางวิชาการ  
15.3.1 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน  

  - 
15.3.2 งานวิจัย  

มัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิ.  (2561).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. วารสารบริหาร
การศึกษาบัวบัณฑิต. ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1: (383-392).  

มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ และณัฐิดา  เอี่ยมทด.  (2561). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ปีศาจฟันผุ. 
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน คร้ังที่ 6.  วันท่ี 
6 มิ.ย. 61. (IT464 – IT468).  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

เกตน์สิริ แพงเพชร  และมัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ.  (2560).  การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เร่ือง 
ความขยัน. งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8. วันท่ี 19-20 ธ.ค. 2560. (488-492).  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี.  

อัจจิมา มั่นทน,  มัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิและธนภรณ์ อุดง.  (2560).  การพัฒนาระบบการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ส าหรับธุรกิจคาร์แคร์. เอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพ
พรรณี คร้ังที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 8.  วันท่ี 19-20 ธ.ค. 2560.  (273-280).  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

ฌานวิทย์  อ่อนละมัย  และมัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ .  (2560).  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการสหกรณ์โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”.  งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2560.  วันท่ี 21 ก.ค. 2560. 
(1,015-1,021).  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ภัทรวรรณ  ลีฟัก, มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ และอัจจิมา มั่นทน. (2560).  การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
เ ร่ือง ความซ่ือสัตย์ .  เอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2560. วันท่ี 21 ก.ค. 2560. (1,264-1,269). มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ธีรชัย สุริย์ศรี, กมลมาศ วงษ์ใหญ่และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิ. (2560). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง น้องมะลิผู้พิชิตผัก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ประจ าปี 2560 .  วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560. (1259-1263).  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ,  ทักษิณา วิไลลักษณ์และนิตติยา ศรีทา. (2560).  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการร้านจ าหน่ายไม้กวาด กรณีศึกษา ร้านวงศ์สมร.  ในเอกสารสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน” ครั้ง ท่ี 5. 
วันท่ี 25 พ.ค. 2560. (1,465 – 1,470). มหาวิทยาลัยสยาม. 

กมลมาศ วงษ์ใหญ่และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิ.  (2558).  รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการ
จัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   

กมลมาศ วงษ์ใหญ่และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิ.  (2558).  การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ           
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1: 18-28. 

มัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิ และประภากรณ์  คัดทจันทร์.  (2558).  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ศูนย์ปฏิบั ติ ธร รมวัดพยายั ง .   วารสาร วิจั ยและพัฒนา  วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3: 33-42. 
15.3.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
15.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 19 ปี 
15.5 ภาระงานสอน 

          15.5.1 วิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
15.5.2 วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
15.5.3 วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี 
15.5.4 วิชาซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
15.5.5 วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.5.6 วิชากฎหมายและจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.5.7 วิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ 
15.5.8 วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงมัลติมีเดีย 
15.5.9 วิชาการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย 
15.5.10 วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
15.5.11 วิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
15.5.12 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
15.5.13 วิชาการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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15.5.14 วิชาสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
15.5.15 วิชาภาษา การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.5.16 วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
15.5.17 วิชาการบ ารุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์ 
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16. ชือ่ นางไพรินทร์  นามสกุล มีศร ี
16.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
16.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบ
สารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2543 

16.3 ผลงานทางวิชาการ  
16.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

   - 
16.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ไพรินทร์ มีศรี และอวยพร มีศรี (2558). การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การวนซ้ า ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1. 49-56. 

ไพรินทร์ มีศรี, พีรภัทร บุตรโคษา และกมลมาศ วงษ์ใหญ่. (2558). ระบบสารสนเทศจัดการเอกสาร
การเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียร่ิง . ในรายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ 
ครั้งท่ี 5. วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2559. (183-191).ปทุมธานี:  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

กมลมาศ วงษ์ใหญ่, วิชุดา สุขพิทักษ์ และไพรินทร์ มีศรี. (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการข้อมูลรานเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านสมคิดการค้า . ในรายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 และนานาชาติ  
ครั้งท่ี 5. วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2559. (192-202). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

หิรัญญา เดชสา, กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และไพรินทร์ มีศรี. (2560). การพัฒนาระบบการจัดการร้าน
จ าหน่ายศาลพระภูมิ กรณีศึกษา ร้านขวัญเจริญ . ในรายงานสืบเนื่องจากงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 5. วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2560. (1433-1438). กรุงเทพฯ: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน. 

พรทิวา ชะทา, ไพรินทร์ มีศรี และกมลมาศ วงษ์ใหญ่. (2560).  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 
จังหวัดอ่างทอง. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 5. วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560. (1439-1444).กรุงเทพฯ: 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน. 



170 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ไพรินทร์ มีศรี และพีรพงษ์ ศุภสมภพ. (2561). การพัฒนาระบบจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ช่างออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเอี๊ยบยิดหลี. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 6. วันท่ี 6 มิถุนายน 2561. (IT195-IT204). 
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นท่ีส่วนขยาย มฉก.๒). 

16.3.3  บทความทางวิชาการ  
   -  

 16.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
            - 

16.4 ประสบการณ์ในการสอน 
17  ปี 

16.5 ภาระงานสอน 
 16.5.1  วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
16.5.2 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 
16.5.3 วิชาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์       
16.5.4 วิชาการวิจัยด าเนินงาน 
16.5.5 วิชาการออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ 
16.5.6 วิชาการออกแบบและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
16.5.7 วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
16.5.8 วิชาเทคโนโลยีเว็บ 
16.5.9 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
16.5.10 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
16.5.11 วิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
16.5.12 วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร ์
16.5.13 วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
16.5.14 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
16.5.15 วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    
16.5.16  วิชาการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
16.5.17  วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
 16.5.18  วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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17. ชื่อ นางสาวชาลีลักษม์  นามสกุล ทองประเสริฐ 
17.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
17.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

17.3 ผลงานทางวิชาการ  
17.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
          17.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Manakla, S., Thongprasert, C., and Sangwanna, S.  Coconut cream replacement in 

Thai desserts (Boa-Loi) for elderly consumers.  Proceedings of The IRES 
International Conference 142nd.  18th-19th October 2 0 1 8.   (9-12).  Seoul: R. K 
printers. 

Thongprasert, C., Hutchinson, C., Satheannoppakao, W., and Tipayamongkholgul, M. 
(2018). Dietary iron intake and availability are related to maternal education 
level in overweight/obese adolescents. European Journal of Nutrition; 57: 
2249-2260. Doi: 10.1007/s00394-017-1501-4.   

ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ.  (2561).  พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 6.  6 มิถุนายน 2561.  (78-82).  สมุทรปราการ: คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ.  (2561).  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์และปริมาณ
น้ าตาลที่ได้รับจากเคร่ืองด่ืมในนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 5.  8-9 มีนาคม 
2561.  (534-544).  เพชรบูรณ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.   
17.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 

 17.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          - 

17.4 ประสบการณ์ในการสอน  
 2 ปี 
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17.5 ภาระงานสอน 
17.5.1 วิชาการประเมินภาวะโภชนาการ 
17.5.2 วิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 
17.5.3 วิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 2 
17.5.4 วิชาโภชนาการชุมชน 1 

 17.5.5 วิชาโภชนาการชุมชน 2 
17.5.6 วิชาการจัดการระบบการบริการอาหาร 

 17.5.7 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 
17.5.8 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
17.5.9 วิชาวิชาศึกษาท่ัวไป : สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
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18. ชื่อ นางสาวพัชลักษณ์     นามสกุล วัฒนไชย 
18.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
18.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

18.3 ผลงานทางวิชาการ  
18.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

พัชรลักษณ์  วัฒนไชย  (2558).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาขนมไทย. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 205 หน้า 
18.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

- 
18.3.3  บทความทางวิชาการ  

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, ปรียา  จิตรีเมต,  สมฤทัย  นิลบรรจง และสุวิมล  เพ็ชรแพง. (2561). การใช้
แป้งเมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกก้ีเนย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยัลยราชภัฏกลุ่มศรี อยุธยา. ครั้งท่ี 9. วันท่ี 18 - 19 ตุลาคม 2561, (800 - 807). 
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ. 

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, ธัญลักษณ์ ประสานตรี, ดวงรัตน์ ประดับธรรม, และนพวรรณ จองบุตรดี. 
(2561). การศึกษาการใช้แป้งมันเทศสีส้มพันธุ์โอกุดทดแทนแป้งสาลีในโดนัทเค้ก. ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งท่ี 6. วันท่ี 30 มีนาคม 
2561, (263 - 267). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, นิจรินทร์ วงษ์ปาน, ศุภวรรณ ภูมิดา, และมงคลรัตน์ มารยาท. (2560). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งท่ี 5.  วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560, (186 - 195). 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม. 

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, สมศิริ สุขีทรัพย์, กุลชาติ ผิดพันธุ์ และจุฑารัตน์ แหล่งสนาม. (2558). การผลิต
ผงชูรสจากผักที่มีกลูตาเมตและกัวในเลตสูงในผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ. ครั้งท่ี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันท่ี 22 ธันวาคม 2558, 
(515 – 524). ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 18.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          -  

18.4 ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 
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18.5 ภาระงานสอน 
18.5.1 วิชาหลักการประกอบอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ 
18.5.2 วิชาขนมไทยและอาหารว่าง 
18.5.3 วิชาวิทยาการขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 
18.5.4 วิชาการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 

          18.5.5 วิชาการจัดการร้านค้าและงานครัว 
          18.5.6 วิชางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
          18.5.7 วิชาการค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงทางคหกรรมศาสตร์ 

18.5.8 วิชาการจัดเล้ียงในโอกาสต่างๆ 
18.5.9 วิชาหลักการผลิตเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ   
18.5.10 วิชาการผลิตเบเกอรี่เพื่อการค้า    
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19. ช่ือ นางสาวสินีนาถ     นามสกุล สุขทนารักษ์ 
19.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
19.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2561 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2556 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรและการ
จัดการ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2553  

19.3 ผลงานทางวิชาการ  
19.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
19.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

- 
19.3.3  บทความทางวิชาการ  

สินีนาถ สุขทนารักษ์, อนุชา ผลมะเฟือง และขนิษฐา ศรีรัตนเกตุ. (2561). การเห็ดหูหนูทดแทนเนือ้
ไก่ในผลิตภัณฑ์กะหร่ีปี๊บไส้ไก่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยัลยราชภัฏกลุ่ม
ศรี อยุธยา. ครั้งท่ี 9. วันท่ี 18 - 19 ตุลาคม 2561, (766 - 773). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ. 

สินีนาถ สุขทนารักษ์, สุธิดา รักษาอินทร์, วาสนา พูลฤทธิ์, และนัฐพล ครามเขียว. (2561). พัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าชาดาวอินคาด้วยเทคนิคการข้ึนรูปทรงกลม. ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งท่ี 6. วันท่ี 30 มีนาคม 2561, (357 - 
361). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

สินีนาถ สุขทนารักษ์, รัชรัตน์ สัตยเลขา, ปฐมพร พรมใจ, อังคณา เจริญวัย, และจุฑารัตน์ พงษ์โนรี. 
(2560). การพัฒนาบราวนี่เสริมเห็ดหูหนู. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งท่ี 5. วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560, (233 - 237). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสยาม. 

 19.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
         -  

19.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 
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19.5 ภาระงานสอน 
19.5.1 วิชาการค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงทางคหกรรมศาสตร์ 
19.5.2 วิชาการสุขาภิบาลอาหารความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร 
19.5.3 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
19.5.4 วิชางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 

          19.5.5 วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ 
          19.5.6 วิชาโภชนบ าบัด 
          19.5.7 วิชาการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้แก่ 
1. ความรู้ทางวิชาชีพ  
2. ทักษะทางปัญญา 
3. การปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
4. คุณธรรม จริยธรรม  
5. ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การวิจัยเพื่อส ารวจคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์นี้จะรวม คุณสมบัติด้านความรู้ทาง
วิชาชีพ และทักษะทางปัญญาไว้ด้วยกันเพื่อความเหมาะสมในการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต สาขา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ระดับปริญญาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จากจ านวนตลาดแรงงาน (องค์กร) ท้ังหมด 50 แห่งผลการ
ส ารวจ มีความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต ดังนี้  

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ �̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา 
11. มีความรู้ด้านการประกอบและบริการอาหาร 
12. มีความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
13. มีความรู้ ด้านการวิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพ 
14. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยของอาหารและ

เครื่องด่ืมแต่ละประเภท 
15. มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
16. มีความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพ 
17. มีทักษะในการส่ือสาร 
18. มีความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
19. มีความรู้ ความสามารถในการฟั ง  พู ด  อ่ าน  เขี ยน 

ภาษาต่างประเทศ 
20. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางานท่ีตน

รับผิดชอบ 

 
4.39 
4.73 
4.50 
4.51 

 
4.37 
4.26 
4.19 
4.20 
4.19 

 
4.16 

 
0.69 
0.70 
0.68 
0.72 

 
0.68 
0.72 
0.75 
0.71 
0.75 

 
0.84 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.35 0.72 มาก 



179 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
11. มีความตรงต่อเวลา 
12. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
13. เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน 
14. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
15. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
16. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
17. มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
18. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
19. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
20. มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานและองค์กร 

 
4.63 
4.53 
4.57 
4.53 
4.64 
4.67 
4.60 
4.54 
4.54 
4.61 

 
0.54 
0.58 
0.58 
0.83 
0.57 
0.50 
0.52 
0.58 
0.60 
0.52 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.58 มากที่สุด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
11. มีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการท างาน 
12. มีบุคลิกภาพดีและแต่งกายเหมาะสม 
13. ความประพฤติสุภาพเรียบร้อย 
14. มีความละเอียดรอบคอบ 
15. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
16. มีปฏิภาณ ไหวพริบ 
17. มีความอดทน 
18. มีจิตบริการ 
19. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
20. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
4.56 
4.26 
4.33 
4.51 
4.33 
4.51 
4.54 
4.79 
4.59 
4.49 

 
0.50 
0.63 
0.56 
0.50 
0.56 
0.53 
0.56 
0.48 
0.55 
0.55 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.54 มาก 
ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

11. การค านวณทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 
12. การค านวณอัตราส่วน 
13. หน่วยทางคณิตศาสตร์ เช่น กรัม มิลลิกรัม มิลลิลิตร 
14. การใช้เครื่องคิดเลข 
15. ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
16. โปรแกรม Microsoft Word 
17. โปรแกรม Microsoft Excel 
18. โปรแกรม Microsoft Power point 
19. โปรแกรม Photoshop 

 
4.47 
4.21 
4.17 
3.87 
3.71 
3.69 
4.36 
4.37 
4.19 

 
0.64 
0.66 
0.74 
0.85 
0.85 
0.86 
0.72 
0.70 
0.64 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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คุณสมบัติที่พึงประสงค์ �̅� S.D. แปลผล 
20. มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น รับ-

ส่งอีเมลล์ ถ่ายโอนข้อมูล สืบค้นข้อมูล 
4.24 0.77 มาก 

รวม 4.13 0.74 มาก 
 
การจัดอับดับความส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สาขานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ อนัดับ 

5. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา 4.35 มาก 3 
6. ด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.59 มากท่ีสุด 1 
7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.49 มาก 2 
8. ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.13 มาก 4 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.14) มีอายุระหว่าง 
35-45 ปี (ร้อยละ 71.43) และมีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี (ร้อยละ 74.29) 

ความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุมการประเมินตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ผลการประเมินจากผู้ต้องการใช้บัณฑิต มีดังนี้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
คุณสมบัติด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.59) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา และด้านด้านคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย (X̅) 4.49, 4.35 และ 4.13 ตามล าดับ  
พบว่าผู้ต้องการใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตสาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพท่ีมี
การปฏิบัติง านดี รู ้จักสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัต ิง าน มีทักษะทางปัญญาและความรู ้เกี ่ยวก ับว ิชาชีพที ่ด ี ร วม ทั ้ งมีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ซึ่งประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  
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จากการส ารวจผู้ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส.) จ านวน 150 คน พบว่า 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.00 มากกว่าเพศชาย(ร้อยละ 18.00) โดยมี
อายุระหว่าง 16-19 ปี (ร้อยละ 90.00)  ไม่ได้ท างาน ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุน ร้อยละ 100.00 
 
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.5 S.D. = 1) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา (X = 4.23 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ การมีงานท าหลังจบการศึกษา (X = 
3.48 S.D. = 0.54) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ความสะดวกของสถานท่ีเรียนท่ีศูนย์สระแก้ว (X = 
0.51 S.D. =1.10) 
 
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  (X = 4.00  S.D. = 1.00)  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ (X = 4.05 S.D. = 
1.01) รองลงมาคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ (X = 3.91 
S.D. = 0.70) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุดคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมอาหาร (X = 3.50  S.D. = 1.03) 
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/กิจกรรมของหลกัสตูร) ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านการเรียนการสอน 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
ผลการเรียนของนักศึกษา 1. มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ผลการเรียน F) 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า (GPAX) 2.00  
จ านวนนักศึกษาลดลงระหว่างภาคการศึกษา 1. นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 

2. นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ลาออกระหว่างภาคการศึกษา 
ด้านงบประมาณ 
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานของหลักสูตร 1. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานภายในหลักสูตร 

2. การส่งหลักฐานคืนเงิน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามหมวดงบประมาณ 

งบประมาณส าหรับการจัดสรรสิ่งสนับการสนับสนุนการเรียนรู้ 1. จ านวนสิ่งสนับการเรียนรู้ทางวิชาการไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
2. ห้องปฏิบัติทางอาหารและโภชนาการมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้ครบทุกช้ันปี 

ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 1.งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ข้อจ ากัดด้านทุนสนับสนุนการวิจัยและเครื่องมือในการท างานวิจัย 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O, P มีค่าระหว่าง 1 183 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสตูร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดบัความเสี่ยง 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการรั บ นัก ศึกษาขอ ง
หลักสูตรฯ 

5 3 5 x 3 = 15 2 

ผลการเรียนของนักศึกษา 1. มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
(ผลการเรียน F) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 
(GPAX) 2.00 

2 2 2 x 2 = 4 1 

จ านวนนักศึกษาลดลง
ระหว่างภาคการศึกษา 

1. นักศึกษาลาออกไปเรียน
มหาวิทยาลัยอื่น 
2. นั ก ศึ ก ษ า ย้ า ย ไ ป เ รี ย น
หลักสูตรอื่น 

3 3 3 x 3 = 9 1 

การคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ลาออกระหว่างภาค
การศึกษา 

2 3 2 x 3 = 6 1 

งบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

1. งบประมาณไม่ เพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานภายใน
หลักสูตร 
2. การส่งหลักฐานคืนเงิน ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 3 3 x 3 = 9 1 

184 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสตูร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดบัความเสี่ยง 

งบประมาณส าหรับการ
จัดสรรสิ่งสนับการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. จ านวนสิ่งสนับการเรียนรู้
ทางวิชาการไม่ เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา 
2. ห้องปฏิบัติทางอาหารและ
โภชนาการมีขนาดเล็ก ไม่
สามารถรองรับนักศึกษาได้
ครบทุกช้ันป ี

3 3 3 x 3 = 9 1 

งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

1.งานวิจั ยและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 
2. ข้อจ ากัดด้านทุนสนับสนุน
การวิจัยและเครื่องมือในการ
ท างานวิจัย 

2 3 2 x 3 = 6 1 

หมายเหตุ ระดับความเส่ียง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเส่ียงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเส่ียงท่ียอมรับได้) 
 
 
 
 

185 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/

กิจกรรมของหลกัสตูร) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้ว (3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วไดผ้ลหรอืไม ่

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 
(5) 

หมายเหต ุ
(6) 

1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงรุกอย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็ง 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 

2 ผลการเรียนของนักศึกษา - แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาก ากับดูแล 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคการศึกษา 
- จัดให้มีการเรียนเสริมในรายวิชาท่ีมี
ปัญหาผลการเรียนผิดปกติ 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 

3 จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ล ด ล ง
ระหว่างภาคการศึกษา 

- แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาก ากับดูแล
การคงอยู่ของนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย์ 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 

4 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- แ ต่ ง ต้ั งอาจ ารย์พี่ เ ลี้ ย งส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่ วมกัน
จัดหาภาระงานสอนนอกหลักสูตร
กรณีช่ัวโมงไม่พอตามก าหนด 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 
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ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/
กิจกรรมของหลกัสตูร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้ว (3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วไดผ้ลหรอืไม ่

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 
(5) 

หมายเหต ุ
(6) 

- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม 
เสริมสร้างความสุขในการท างาน
ภายในหลักสูตรฯ 

5 ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า ห รั บ ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร 

- จัดท าแผนงบประมาณหลักสูตร 
- แต่ง ต้ังเจ้าหน้า ท่ีผู้ ดูแลงานด้าน
การเงินและพัสดุ  
 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 

6 ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า ห รั บ ก า ร
จัดสรรสิ่งสนับการสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- แต่งต้ังอาจารย์ผู้ดูแลสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- แต่ง ต้ังเจ้าหน้า ท่ี ในการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 

7 งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อบรมการท าวิจัยและผลงานวิชาการ 
- แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้าน
งานวิจั ย เพื่ อแลกเปลี่ ยนและ ให้
แนวทางในการท างานวิจัย 
-ส นั บ ส นุ น ก า ร ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

  .......ยอมรับ 
  ควบคุม 
.......ถ่ายโอน 
.......หลีกเลี่ยง 

- 

หมายเหตุ ชอ่ง 3  หมายถึง มี    หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์    × หมายถึง ไม่มี 
             ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย   หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์   × ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย     

187 



169 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

169 

แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบตัิงาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรบัปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รบัผิดชอบ 
(7) 

หลักสูตรฯ ด า เ นินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย  และเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ  

- ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนนอกพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น 
Website มหาวิทยาลัย 
และ Webpage ของ
หลักสูตรฯ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศิษย์ปัจจุบันของ
หลักสูตร 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
แผนการรับ
นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ 

- จัดเตรียมความพร้อมใน
การประชาสัมพันธ์ 
 เน้ือหาในการพูด

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

 แผ่นพับ 
 วิดีโอประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 
- การจัดท าตารางออก
ประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตร 
- การให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี
ประจ า
หลักสูตร 

-  แ ต่ ง ต้ั ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ดูแลควบคุม 

- จัดให้นักศึกษาเข้าพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ
ติดตามผลการเรียน 

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ 

ควบคุม ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ น
รายวิ ชาพื้ นฐ า น
ทางวิทยาศาสตร์ไม่

- จัดตารางให้นักศึกษา
เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรบัปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รบัผิดชอบ 
(7) 

- อาจารย์ท่ีปรึกษาด าเนินการ
ติดตามก ากับ ดูแลผลการเรียน
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- จัดให้มีการเรียนชดเชย และ
การปรับพื้นฐานวิชา
วิทยาศาสตร ์

ผ่านเกณฑ์ (ผลการ
เรียน F) 
2. ผ ล ก า ร เ รี ย น
เฉลี่ยของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 น้อยกว่า 
(GPAX) 2.00  

- จัดตารางให้นักศึกษา
เข้าพบอาจารย์ประจ า
รายวิชาท่ีมีแนวโน้มว่าผล
การเรียนจะไม่ผ่านเกณฑ์
เพื่อเรียนเสริม 
- จัดกิจกรรมทบทวน
เน้ือหาในรายวิชาท่ีมี
แนวโน้มว่าผลการเรียนจะ
ไม่ผ่านเกณฑ์โดยรุ่นพี่
หรือเพื่อนร่วมช้ันท่ีมีผล
การเรียนดี 

- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน
ร่วมช้ัน 
- มีระบบสายรหัสในการดูแลให้
ค าปรึกษาของนักศึกษาภายใน
หลักสูตรฯ 

-  อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
ติดตามอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี 
-ด า เ นินกิจกรรมและ
โครงการให้มีการสาน
สัมพันธ์ของนักศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความ

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ 

ควบคุม อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาลดลง  

- จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีของ
นักศึกษา และสร้างความ
ภาคภูมิใจต่อหลักสูตรฯ 
- จัดโครงการเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้
ประสบผลส าเร็จ โดยการ
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรบัปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รบัผิดชอบ 
(7) 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักหรือความส า คัญใน
วิชาชีพ 
- แจ้งแผนการด าเนินงานในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังใน
และต่างประเทศ 
 

ตระหนักถึงความส าคัญ
ในวิชาชีพ 
 

ความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาชีพระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
- จัดโครงการเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายใน
วิชาชีพร่วมกับสถาบันอื่น
ท่ีมีช่ือเสียงเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในวิชาชีพ 

- แต่งต้ังอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 
- แต่งต้ังอาจารย์บัดด้ี 
- ส่ ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ ใ น
หลักสูตรในการพัฒนาทักษะ
วิ ช า ชี พ ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อ ก
มหาวิทยาลัยฯ 

- ประชุมเพื่อช้ีแจง
อาจารย์ใหม่  
- ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดอบรมการ
พฒันาทักษะวิชาชีพ 
 

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ 

ควบคุม อัตราการคงอยู่
เพิ่มข้ึน 

- จัดกิจกรรมสร้าง
ความสุขในการท างาน
ระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ท้ังในและนอก
สถานท่ี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์คงท่ี 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- ประ ชุมร่ วมกั นจัดท าแผน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ใ ห้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

- น าเสนอแผน
งบประมาณประจ าปีของ
หลักสูตรต่อคณะ 

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ 

ควบคุม งบประมาณยังไม่
เพียงพอในการ
ด าเนินงานภายใน
หลักสูตร 

- สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและการสนับสนุน
ด้านงบประมาณรวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรบัปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รบัผิดชอบ 
(7) 

มหาวิทยาลัยฯและรายวิชาท่ี
เปิดสอนในหลักสูตรฯ 

การโครงการภายใน
หลักสูตรฯ 

- แต่งต้ังอาจารย์เป็นกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด 
- เสนอความต้องทรัพยากรต่อ
ส านักวิทยบริการ 

- อาจารย์ผู้ดูแลด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ 

ควบคุม จ านวนทรัพยากร
ยังไม่เพียงพอและ
ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของ
อาจารย์และ
นักศึกษาใน
หลักสูตร 

- ส ารวจความต้องการ
ของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- จัดท าแผนส่งเสริมการท างาน
วิจัยและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์  
 

- จัดท ารายงานสรุปผล
การท าวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ 

ควบคุม งานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติยังมี
จ านวนน้อย 

- บูรณาการงานวิจัย
ร่วมกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลักสูตรสู่
การเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

 
ผู้รายงานผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 

ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
วันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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