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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 



ก 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
4 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนปรับปรุง 7 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 34 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 34 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 36 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 36 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 37 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
40 

 



ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 46 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 46 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 46 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 47 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 48 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 48 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 48 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 49 
 1. การก ากับมาตรฐาน 49 
 2. บัณฑิต 49 
 3. นักศึกษา 50 
 4. อาจารย์ 51 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 52 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 55 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 58 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 59 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 59 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 59 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 59 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 59 

ภาคผนวก  60 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

 
 

61 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 90 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

 
 
 

102 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 

104 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
124 



ค 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

129 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าห น ด อ าห าร  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

138 
 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรที่ปรับปรุง  
 

142 
 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
160 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
   รหัสหลักสูตร           :     
   ภาษาไทย                :   
   ภาษาอังกฤษ           :     

25571531100341   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 
 ชื่อย่อ  :    วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 
 ชื่อย่อ  :    B.Sc. (Nutrition and Dietetics) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี     

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว     



2 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า2 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักโภชนาการหรือนักก าหนดอาหารในโรงพยาบาล โรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
ส่งเสริมสุขภาพ สถานประกอบการ บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเพ่ือสุขภาพและความ
งาม สถาบันลดน้ าหนัก สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย และสถานออกก าลังกาย  

8.2 นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด วิทยากร ในสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัยด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโภชนาการหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ  
 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นางสาวสุจาริณี  
สังข์วรรณะ 

อาจารย์ วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
 
 
 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาโภชนวิทยาและการ
ก าหนดอาหาร  เกียรตินิยม
อันดับ 2  

มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ
ร่ วม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
สถาบันโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 
 
 
 

2556 

2. นางสาวศกุนตาล์ 
มานะกล้า 

อาจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโภชนวิทยา 
วท.บ. (ประมง)  
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2557 
 

2554 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า3 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

3. นางสาวจุฑา
วรรณ 
นวลจันทร์คง 

อาจารย์ วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
 
 
 
วท.บ. (การแพทย์แผน
ตะวันออก) เกียรตินิยม
อันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ
ร่ วม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
สถาบันโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2559 
 
 
 

2556 

4. นางสาวสัจนา 
พัฒนาศักดิ์ 

อาจารย์ Ph.D. (Microbiology & 
Immunology) 
M.Sc. (Microbiology & 
Immunology) 
M.Sc. (Molecular biology 
and Genetic Engineering) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

Georgetown University, 
Washington, D.C. USA. 
Georgetown University, 
Washington, D.C. USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2546 
 

2544 
 

2542 
5. นางสาวปัทมา

ภรณ์  
เจริญนนท์ 

อาจารย์ วท.ม. (เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี) 
วท.บ. (การแพทย์แผน
ตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2557 
 

2554 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มีการแข่งขัน
สูง ลักษณะการท างานต้องเร่งรีบ เพ่ือให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงานต้องท างาน
หนักมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วย 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน 
ปัจจุบันโภชนาการและการก าหนดอาหารมีบทบาทส าคัญในการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ  
และการป้องกันโรค ตลอดจนเป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องส าหรับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  
เพ่ือการรักษาสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นการใช้อาหารบ าบัดโรค 
หรือการรับประทานอาหารให้ เหมาะสมกับภาวะร่างกาย และกระบวนการทางโภชนบ าบัด 



4 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า4 

(Nutrition Care Process) เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินชีวิต สามารถช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ  
ลดการเกิดโรคในบุคคล ชุมชน และประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรฯ จะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและรวดเร็ว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พฤติกรรม              
การบริโภคอาหาร ทางเลือกในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคด้วยโภชนบ าบัด        
จึงท าให้ความสนใจในการศึกษาทางอาหาร โภชนาการ และโภชนบ าบัด เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการ
ส่งเสริมที่จะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
อย่างเป็นรูปธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ง การใช้อาหารเพ่ือช่วยในการป้องกันและการบ าบัดรักษาเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งต้องอาศัย “นักโภชนาการ/นักก าหนดอาหาร” ที่จะสามารถประยุกต์องค์
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน ามาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืน ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรับแต่ละบุคคล จึงจะสามารถช่วยในการลดหรือควบคุมการเจ็บป่วย  รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน  
ดังนั้นวิชาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน เนื่องจากขาดแคลน นักโภชนาการ/นัก
ก าหนดอาหาร ดังนั้นการจัดการรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ จึงต้องท าให้นักศึกษามีความพร้อมและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร เพ่ือใช้
กระบวนการทางโภชนบ าบัดที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถ
จดับริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรฯ จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการ

ดูแลสุขภาวะของประชาชน เพ่ิมบทบาทของผู้ส าเร็จการศึกษาในการใช้กระบวนการทางโภชนบ าบัด
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร ได้อย่างเหมาะสมทุกเพศ
ทุกวัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์     
ท าให้สาขาวิชาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
และการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ นี้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

อาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต โภชนาการมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกัน และการรักษาโรค โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านอาหาร โภชนาการ  
และการก าหนดอาหารให้เหมาะสมกับเพศ วัย และภาวะสุขภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี 
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตรงตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการมีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านอาหาร โภชนาการ การก าหนดอาหาร สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและบ าบัดโรค การเป็นนักโภชนาการต้องมีความสามารถ
รอบด้านทั้งการใช้กระบวนการทางโภชนบ าบัดร่วมกับการมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพ่ิมขีด
ความสามารถของวิชาชีพยิ่งขึ้น  

1.1 ปรัชญา 
 “บูรณาการองค์ความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
โภชนบ าบัด เพ่ือน าไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนไทย”  

1.2 ความส าคัญ   
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

และด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสถานการณ์ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร รวมถึง
ความมั่นคงของอาหารและความปลอดภัยในอาหาร ความชุกการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ซึ่งส่งผลต่อโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและไม่ถูกสุขลักษณะ การพัฒนา
ด้านโภชนาการ การก าหนดอาหาร และโภชนบ าบัดก าลังเป็นที่สนใจ อาหารเพ่ือสุขภาพจึงเป็น
ทางเลือกของประชาชนในการเลือกบริโภคอาหาร เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศและทั่วโลก การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักก าหนดอาหารที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพต่างๆ จ าเป็นจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามข้อก าหนดของสมาคมนักก าหนด
อาหาร ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมี
บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน   
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1.3  วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ 

1.3.1 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และการ
ก าหนดอาหาร เพ่ือใช้อาหารบ าบัดโรคให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
สามารถจัดบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือประยุกตใ์นการงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการและนักก าหนดอาหารวิชาชีพ 
 1.3.4 มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้ งทางร่างกายและจิตใจ มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 
และท้องถิ่น 
  

2. แผนปรับปรุง 
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีมาตรฐาน
ใหม่ตามที่  สกอ. ก าหนด และ  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม
นักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

1. พัฒนาหลักสูตรฯโดยมีพ้ืนฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุ ดมศึ กษาแห ่งช าต ิ ร ะด ับ
ปริญญาตรี สาขาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
 

พัฒนาการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

สนับสนุน ให้ บุ คลากรในหลั ก 
สูตรฯ ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก สังคมและชุมชน 

 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการของหลักสูตรฯ 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
งานด้ าน โภชนาการและการ
ก าหนดอาหารในปัจจุบัน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของงานด้าน
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

2. ติ ด ต า ม ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น   
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

3. ติดตามความ เปลี่ ยนแปลง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมิน
ความ พึ งพอใจของผู้ ใช้   
บัณฑิต 

2. ความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
         2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร หรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
          2.2.3 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 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 านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. ค่าลงทะเบียน 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ* 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าทีด่ินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,638,000 

30,000 
 

460,000 
 

600,000 

 
1,719,900 

60,000 
 

460,000 
 

600,000 

 
1,805,895 

90,000 
 

460,000 
 

600,000 

 
1,896,190 
120,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
1,990,990 
120,000 

 
460,000 

 
600,000 

รวมรายรับ 3,583,580 6,875,988 7,894,287 8,924,751 9,192,989 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. งบบุคลากร 1,638,000 1,719,900 1,805,895 1,896,190 1,990,999 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
16,000 
15,000 
30,000 
72,000 

 
36,000 
30,000 
60,000 
72,000 

 
60,000 
45,000 
90,000 
72,000 

 
72,000 
60,000 
120,000 
72,000 

 
72,000 
60,000 
120,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

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 2,956,000 3,102,900 3,257,895 3,405,190 3,499,999 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 38,623.77  บาท/คน/ปี 

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต 

      2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 
                  2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  6 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 12 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 94 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SMS114 สถิติเพ่ือการวิจัย                                                     3(3-0-6) 

 Statistics for Research  
SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 3(2-2-5) 

 Food Material and Preparation   
SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Modification of Thai Food and Local Food for Health  
SND110 การค านวณและการวัดในงานโภชนาการ  2(1-2-3) 

 Calculations and Measurements in Nutrition   
SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 

 Food Sanitation and Food Safety  
SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร 3(2-2-5) 

 Food Service Systems  
SND113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 3(2-2-5) 

 Food Science and Technology in Nutrition  
SND114 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 

 Food Decorating and Food Catering    
SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 

 Quality Control and Quality Assurance of Food  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Development of Health Food Products  
SND117 ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ 3(2-2-5) 

 Food Business and Startups  
SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์                        3(3-0-6) 

 Biochemistry and Human Nutrition   
SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 3(2-2-5) 

 Nutrition for Life Cycle  
SND221 พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 

 Basic Anatomy and Physiology in Nutrition  
SND222 โภชนคลินิก 3(2-2-5) 

 Clinical Nutrition  
SND223 โภชนาการเพ่ือการปรับรูปร่าง 3(2-2-5) 

 Nutrition for Body Shape Reconstruction  
SND224 การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 3(2-2-5) 

 Diet Counseling and Dietary Behavior Modification  
SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Community Nutrition  
SND309 โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ 2(1-2-3) 

 Nutritients Value Analysis Applications  
SND310 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร  3(2-2-5) 

 Principles of Nutrition and Dietetics  
SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนดอาหาร  2(2-0-4) 

 Professional Ethics and Dietetics Professionalism   
SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Nutritional Assessment in Humans  
SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 

 Speech and Nutritional Psychology  
SND314 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับงานโภชนคลินิก 3(3-0-6) 

 English Communication for Nutrition  
SND315 โภชนบ าบัด 4(2-4-6) 

 Nutritional Therapy  
SND316 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 

 
Research Methadology in Nutrition and Dietetics 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 

 Seminar in Nutrition and Dietetics  
   

2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SND118 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Modification of International Food for Health  
SND119 อาหารเล่าขานวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cultural Influence on Food  
SND120 อาหารและโภชนาการในกระแสปัจจุบัน                            3(3-0-6) 

 Current Tends in Food and Nutrition  
SND226 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   3(2-2-5) 

 Nutritional Media Development  
SND227 โภชนาการผู้สูงอายุและการชะลอวัย 3(3-0-6) 

 Elderly Nutrition and Anti-aging  
SND228 โภชนาการส าหรับการออกก าลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 

 Nutrition for Exercise and Sports  
SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

 Pregnancy Lactation and Childhood Nutrition  
SND230 นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 3(3-0-6) 

 Nutrition Policies and Promotion  
 SND308 หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 
 Special Topics in Nutrition and Dietetics  

               
2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  

ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SND407 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Nutrition and Dietetics  

SND408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 5(450) 
 Field Experience in Nutrition and Dietetics 1  

SND409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 5(450) 
 Field Experience in Nutrition and Dietetics 2                                               
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2.2.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

SND410 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Nutrition and 

Dietetics 
 

SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 6(640) 
 Cooperative Education in Nutrition and Dietetics   
SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 6(640) 

 Cooperative Education in Nutrition and Dietetics 2   
 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต *** 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
1) อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ และอักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 

บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
SND หมู่วิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงกลุ่มของรายวิชา  
1 กลุ่มอาหาร (Food) 
2 กลุ่มโภชนาการ (Nutrition) 
3 กลุ่มก าหนดอาหาร (Dietetics) 
4 กลุ่มฝึกประสบการณ์ (Field Experience) 

3) ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับของรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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3.1.4 การจัดแผนการเรียน 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 SND110 การค านวณและการวัดในงานโภชนาการ 2(1-2-3) 
 SND309 โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ 2(1-2-3) 
 SND310 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร 3(2-2-5) 
 SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์   3(3-0-6) 
SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 3(2-2-5) 

SND221 
พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทาง
โภชนาการ 

3(2-2-5) 

SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือก) 

SND118 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 

SND113 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงาน
โภชนาการ 

3(2-2-5) 

 SND114 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาบังคับ) 

SND222 โภชนคลินิก 3(2-2-5) 
SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
SND223 โภชนาการเพ่ือการปรับรูปร่าง 3(2-2-5) 
SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ  3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SND117 ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ 3(2-2-5) 
SND314 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6) 

SND224 
การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค 

3(2-2-5) 

SND315 โภชนบ าบัด  4(2-4-6) 
SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

SMS114 สถิติเพ่ือการวิจัย                                                     3(3-0-6) 
SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

SND316 
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SND407 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 

2(90) 

SND410 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร  

1(45) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

SND226 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X) 
รวมหน่วยกิต 15 หรือ 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SND408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 1 

5(450) 

 SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 6(640) 
รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6  

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

SND409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2 

5(450) 

SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 6(640) 
   รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 

 
 



19 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หน้า19 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย                                                     3(3-0-6) 
  Statistics for Research  

การวิจัยและสถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยการวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างแบบสอบถาม การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ความน่า  
จะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐ าน  
การทดสอบไคสแควร์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   
SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 3(2-2-5) 
 Food Material and Preparation  

การจ าแนกประเภท ลักษณะ และวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆ การจัดเตรียมวัตถุดิบ
เพ่ือปรุงประกอบให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร หลักการเลือกซื้อ หลักการเตรียมวัตถุดิบ หลักการ
ประกอบอาหาร หลักการเก็บรักษาอาหาร รวมถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ การฝึกปฎิบัติการ 
   
SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 
Modification of Thai Food and Local Food for 
Health 

 

ความเป็นมาและวัฒนธรรมของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น การเลือกและเตรียม
วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเคียง และอุปกรณ์ วิธีการประกอบอาหารขั้นพ้ืนฐานของอาหารไทยและ
อาหารท้องถิ่นให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การจัดส ารับและการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรมการ
บริโภค การค านวณต้นทุน ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพ่ือ
สุขภาพ การดัดแปลงอาหารว่างและขนมเพ่ือสุขภาพ 
   
SND110 การค านวณและการวัดในงานโภชนาการ 2(1-2-3) 
 Calculations and Measurements in Nutrition   

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ มาตราวัด อัตราส่วน หลักการค านวณ การเทียบสัดส่วน  
การแปลงหน่วยมาตราวัดในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร รวมถึงหน่วยวัดในงานโภชนาการ
ชุมชนและโภชนาการทางคลินิก 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Sanitation and Food Safety  

อันตรายในอาหาร ปฏิบัติวิเคราะห์อันตรายในอาหาร โรคและความผิดปกติท่ีเกิดจาก
อันตรายในอาหาร สุขลักษณะอาหาร หลักสุขาภิบาลในการผลิตอาหารและบริการ สุขลักษณะส่วน
บุคคล ข้อบังคับที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยของไทยและสากล  ระบบประกันคุณภาพทางความ
ปลอดภัยของอาหาร การจัดการด้านอาหารปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน 
   
SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Service Systems  

การบริหารจัดการด้านอาหารและการบริการอาหารตามหลักโภชนาการ ใน
โรงพยาบาล สถาบัน และสถานประกอบการโครงสร้างการบริหารจัดการ การวางผังอาคารและ
อุปกรณ์ การก าหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพ 
การปรับต ารับให้เหมาะกับการประกอบอาหารจ านวนมาก  
   
SND113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 3(2-2-5) 

 Food Science and Technology in Nutrition  
ความหมายและความสัมพันธ์ขอ งวิทยาศาสตร์การอาหารกับ โภชนาการ 

องค์ประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลง กายภาพ เคมี และชีวภาพของอาหาร การเน่าเสียของ
อาหาร การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหารเบื้องต้น เทคโนโลยีในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
คุณภาพของอาหารการใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือถนอม แปรรูป และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหาร 
   
SND114 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 Food Decorating and Food Catering    

หลักศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร การเลือกภาชนะอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ที่
เหมาะสมในการตกแต่งอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแต่งอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึง
เครื่องดื่มให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ การจัดรายการอาหารส าหรับงานเลี้ยง การจัดส ารับและการจัด
เสิร์ฟตามวัฒนธรรมการบริโภค หลักการออกแบบภายในร้านอาหาร เทคนิคในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการ การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานเลี้ยง การจัดท ารายงาน ปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานใน
สถานที่ปฏิบัติงานจริงลักษณะทางกายภาพกับการเพ่ิมจุดขายอาหารกับสื่อโฆษณา และการออกแบบ
หน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
 Quality Control and Quality Assurance of Food  

คุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร เครื่องมือและวิธีการในการควบคุม
คุณภาพอาหาร  การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยด้วยวิธีอย่างง่าย ฉลากอาหาร การประกันคุณภาพ 
การฝึกปฏิบัติการจัดระบบประกันคุณภาพ GMP HACCP ISO22000 HA JCI และ BRC รวมถึง
มาตรฐานอาหารฮาลาล 
   
SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Development of Health Food Products  
นิยามและความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ชนิดและประเภทของอาหาร

เพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขั้นตอนและ
กระบวนการผลิต การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์วัตถุดิบทดแทนในการพัฒนา
อาหารเพ่ือสุขภาพ การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ กฎหมายการใช้ผลิตภัณฑ์  รวมถึง
การคิดค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย  
   
SND117 ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ 3(2-2-5) 
 Food Business and Startups   

ประเภทและรูปแบบของธุรกิจอาหาร การจัดอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ วิธีการ
ให้บริการ การควบคุมคุณภาพอาหารในธุรกิจอาหาร เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  
การวางแผนการท าธุรกิจอาหาร การบริหารงานบุคคล การจัดการงบประมาณ การค านวณต้นทุนผล
ก าไร การจัดการวัตถุดิบและการจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ การตลาดการและส่งเสริม
การขาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับจัดตั้งสถานประกอบการ และการค านวณภาษี 
   
SND118 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Modification of International Food for Health  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมของอาหารเอเชีย อาหรับ และยุโยป การเลือกและ

เตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเคียง และอุปกรณ์  วิธีการประกอบอาหารขั้นพ้ืนฐานของอาหาร
นานาชาติให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การจัดจานอาหารและการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรม
การบริโภค การค านวณต้นทุน ปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าอาหารนานาชาติเพ่ือสุขภาพ 
การดัดแปลงอาหารว่างและขนมเพ่ือสุขภาพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND119 อาหารเล่าขานวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Cultural Influence on Food  

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อกับการบริโภคแต่ละภูมิภาคของไทย 
เปรียบเทียบคุณค่าสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละประเภท การก าหนดอาหารและ
ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและศาสนาที่มีต่อการบริโภคและสุขภาพ ความรู้และวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารอาเซียน 
อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก ที่มีผลต่อการบริโภคและสุขภาพของคน 
   
SND120 อาหารและโภชนาการในกระแสปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Current Trends in Food and Nutrition  

แนวโน้มในปัจจุบันของรูปแบบของการบริโภคอาหาร อาหารฟังก์ชั่น สารพฤกษเคมี
ในอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โภชนพันธุศาสตร์ และผลของกระบวนการผลิตอาหารต่อ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีล่าสุดที่เก่ียวข้องกับโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

   
SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์                        3(3-0-6) 

 Biochemistry and Human Nutrition  
ความส าคัญของโภชนาการในชีวิตประจ าวัน บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร 

ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร การน าไปใช้ และการขับถ่าย ชีวเคมีทาง
โภชนาการ และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ น้ าและอิเล็ก 
โตรไลต์ ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความ 
ไม่สมดุลของสารอาหาร 
   
SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต  3(2-2-5) 

 Nutrition for Life Cycle  
ความส าคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน 

วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และอาหารที่เหมาะสมใน
แต่ละวัย ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุลทางโภชนาการ การป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการ
ในวัยต่างๆ อิทธิพลของแต่ละช่วงวัยต่อการเลือกบริโภคอาหาร การฝึกปฏิบัติการทางอาหาร  
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
 Basic Anatomy and Physiology in Nutrition  

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การเจริญและการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน หน้าที่และกลไก
การท างานของระบบต่างๆ ที่จ าเป็นในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร ได้แก่ ระบบห่อหุ้ม
ร่างกายและโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัวของระบบ
ดังกล่าวในสภาวพต่างๆ ของร่างกาย 
   
SND222 โภชนคลินิก 3(2-2-5) 
 Clinical Nutrition  

ความสัมพันธ์ระหว่างเมแทบอลิซึมของสารอาหารกับภาวะโภชนาการ สาเหตุ พยาธิ
สรีรวิทยา อาการแทรกซ้อนจากภาวะทุพโภชนาการ กรณีศึกษาทางโภชนคลินิก วิธีการวิเคราะห์และ
การแปลผลภาวะโภชนาการของโรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับอาหารและภาวะวิกฤติ  
   
SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง     3(2-2-5) 

 Nutrition for Body Shape Reconstruction  
การประเมินพลั งงานในอาหาร  สมดุลพลั งงาน การวัดองค์ประกอบร่างกาย  

การค านวณพลังงานที่ร่างกายการต้องการต่อวัน อาหารเพ่ือการลดไขมันและเพ่ิมมวลกล้ามเนื้อ  เทคนิค
การปรับพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือการดูแลรูปร่าง การออกก าลังกายเพ่ือปรับรูปร่างและสร้างความแข็งแรง 
   
SND224 การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 3(2-2-5) 

 Diet Counseling and Dietary Behavior Modification  
ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร รูปแบบ วิธีการสื่อสารในงานด้านโภชนาการ หลัก
จิตวิทยาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษา ทฤษฏีการสร้างพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เทคนิค กลวิธี 
และขั้นตอนการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร การประยุกต์ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม  การฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษาทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Community Nutrition  

สถานการณ์ปัจจุบันด้านปัญหาโภชนาการชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ
ชุมชน การตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหาภาวะโภชนาการในชุมชน การวางแผน การด าเนินการ
แก้ไข การประเมินและติดตาม และการป้องกันและส่งเสริมภาวะโภชนาการของชุมชน การ
สร้างสรรค์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ วิธีการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร 
และโภชนาการสู่ชุมชน การฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนขนาดเล็กแบบบูรณาการ ระบาดวิทยาทาง
โภชนาการ หลักการสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับงานโภชนาการ 
   
SND226 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   3(2-2-5) 
 Nutritional Media Development  

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ความคิด
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือผลิตชิ้นงานในรูปแบบมัลติมีเดีย การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ การน า
องค์ประกอบ ตัวอักษร  เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์ มาประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ประเภทของสื่อ สื่ออินโฟกราฟฟิก (infographic) การพัฒนาบนสื่อ
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล และการน าไปประยุกต์ใช้งาน 
   
SND227 โภชนาการผู้สูงอายุและการชะลอวัย 3(3-0-6) 
 Elderly Nutrition and Anti-aging  

สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหาสุขภาพและปัญหาโภชนาการที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ การประเมินและติดตามภาวะโภชนาการใน
ผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยาในผู้สูงอายุ หลักการบริโภคส าหรับผู้สูงอายุ การออก
ก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาวะผู้สูงอายุ บทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน สิทธิ และหลักประกันสุขภาพต่อการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โภชนาการเพ่ือการ
ชะลอวัย อิทธิพลของวิตามินและอาหารเสริมส าหรับผู้สูงอายุ โภชนเภสัชภัณฑ์กับผิวพรรณและชะลอวัย 
   
SND228 โภชนาการส าหรับการออกก าลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 

 Nutrition for Exercise and Sports  
ความส าคัญของโภชนาการและการก าหนดอาหารกับการออกก าลังกาย การก าหนด

อาหารในนักกีฬาให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน และประเภทของกีฬา การค านวณหา
พลังงานที่ต้องการส าหรับนักกีฬาแต่ละประเภท การใช้อาหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของร่างกายใน
นักกีฬา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การแนะน าความรู้เรื่องโภชนาการ และการประกอบอาหารที่
เหมาะสมส าหรับนักกีฬา จัดท าและพัฒนาต ารับอาหารมาตรฐานส าหรับนักกีฬา การศึกษานอกสถานที่ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
 Pregnancy Lactation and Childhood Nutrition  

สถานการณ์โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กปฐมวัยของประเทศไทย 
ปัญหาโภชนาการของแม่และเด็กโภชนาการส าหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์ 
และหลังตั้งครรภ์ ตลอดจนการส่งเสริมโภชนาการและการก าหนดอาหารให้กับทารกแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี ภาวะโภชนาการของแม่และพัฒนาการของเด็ก 

   
SND230 นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 3(3-0-6) 

 Nutrition Policies and Promotion  
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานด้านโภชนาการให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

อายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องและ
มีคุณภาพ เปรียบเทียบ ในประเทศ และต่างประเทศ  
   
SND308 หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 
 Special Topics in Nutrition and Dietetics   

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ  
ฝึกปฏิบัติการเพ่ือเตรียมพร้อมในการท าวิจัย น าเสนอและอภิปรายข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
   
SND309 โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ 2(1-2-3) 
 Nutrients Value Analysis Applications  

การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานทางโภชนาการ Inmucal nutrient เพ่ือวิเคราะห์พลังงาน
และสารอาหาร เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน การใช้ชุดโปรแกรมพ้ืนฐาน
ทางส านักงานเพ่ือสร้างเอกสาร การเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอผล เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์พลังงานและสารอาหารในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ 
   
SND310 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร  3(2-2-5) 

 Principles of Nutrition and Dietetics  
ความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร สารอาหาร และปริมาณ

สารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวันส าหรับคนไทย อาหารในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน 
การดัดแปลงอาหาร หลักการค านวณพลังงานในบุคคลที่มีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วย หลักการให้
ค าแนะน าด้านโภชนาการเบื้องต้น ปฏิบัติการอาหารในโรงพยาบาล อาหารแลกเปลี่ยน และการดัดแปลงอาหาร  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนดอาหาร  2(2-0-4) 
 Professional Ethics and Dietetics Professionalism   

บทบาท สมรรถนะ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักก าหนดอาหาร และนักโภชนาการ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักก าหนดอาหารในการแก้ปัญหาสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรมทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม 
จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ความส าคัญของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากร ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงสร้างการบริหารงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาล การ
สอบรับรองวิชาชีพนักก าหนดอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Nutritional Assessment in Humans  
หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม

บุคคล และชุมชน การวัดสัดส่วนร่างกาย การวิเคราะห์ทางชีวเคมี การประเมินร่างกายทางอาการทางคลินิกที่
สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ และการประเมินอาหารบริโภค  การติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย์ หลักการ
เลือกใช้เกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือระบุภาวะโภชนาการแต่ละมาตรการ การใช้ตารางคุณค่าอาหาร
และโปรแกรมวิเคราะห์พลังงานและสารอาหาร  
   
SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ  3(2-2-5) 

 Speech and Nutritional Psychology  
ทักษะและการพัฒนาด้านการพูด การพูดในที่สาธารณะ ศิลปะในการให้ค าปรึกษา 

วิธีการการสร้างความสัมพันธ์ และการตอบสนองต่อผู้ อ่ืน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลได้ส ารวจ
ตัวเองจนเกิดการพัฒนาชีวิต และก าหนดเป้าหมายใช้ชีวิตในทางที่น่าพึงพอใจและสร้างสรรค์ 
ตลอดจนไปถึงขั้นการปรับปลี่ยนพฤติกรรม 

 
SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6) 

 English Communication for Nutrition  
ค าศัพท์ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานโภชนคลินิก  

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียน
โต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดและเขียนเพ่ือการน าเสนองานการเขียน
รายงานหรืออ่ืนๆที่จ าเป็นตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND315 โภชนบ าบัด 4(2-4-6) 
 Nutritional Therapy  

ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคและการเจ็บป่วย เมแทบอลิซึมและความ
ต้องการของพลังงานและสารอาหารในภาวะของโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับการ
รับประทานอาหารและผู้ป่วยผ่าตัด ภาวะวิกฤติ (critical illness) การให้อาหารทางสายให้อาหาร
และทางหลอดเลือดด า การเลือกใช้สูตรอาหารทางการแพทย์ การปฏิบัติการทางโภชนบ าบัดส าหรับ
แต่ละโรค 
   
SND316 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 

 Research Methodology in Nutrition and Dietetics  
ประเภทและรูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการศึกษาทางโภชนาการ

และการก าหนดอาหาร การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและน าเสนอโครงร่างการวิจัย การเขียนและน าเสนอรายงานการวิจัย 

   
SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 

 Seminar in Nutrition and Dietetics  
การสืบค้นและการเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านโภชนาการและการ

ก าหนดอาหารและสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ด้วยวาจา และการอภิปราย
งานวิจัย 
   
SND407 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนด

อาหาร 
2(90) 

 Preparation for Professional Experience in 
Nutrition and Dietetics 

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงาน
และกิจกรรม ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
   
SND408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 5(450) 
 Field  Experience in Nutrition and Dietetics 1  

การฝึกปฏิบั ติ งาน ในโรงพยาบาล สถานบริการอาหาร งาน โภชนบริการ  
และโภชนชุมชน จัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์ในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลให้นับจ านวนชั่วโมงอย่างน้อย 450 ชั่วโมง  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

SND409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 5(450) 
 Field  Experience in Nutrition and Dietetics 2  

การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานบริการอาหาร งานโภชนบริการ โภชนบ าบัด 
โภชนคลินิก และโภชนชุมชน จัดท าโครงการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลให้นับจ านวนชั่วโมงอย่างน้อย 450 ชั่วโมง  
   
SND410 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Nutrition 

and Dietetics 
 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงาน
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
   
SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 6(640) 
 Cooperative Education in Nutrition and Dietetics 1  

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาตามสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผลและ
ประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา สหกิจศึกษาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่
มีการจัดบริการอาหาร 

 
SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2 6(640) 
 Cooperative Education in Nutrition and Dietetics 2  

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จนครบ 1 
ภาคการศึกษา ตามสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาต้องส่งรายงาน และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยการวัดผล
และประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา สหกิจศึกษาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล โรงพยาบาล 
หรือสถานที่ที่มีการจัดบริการอาหาร 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวสุจาริณี  

สังข์วรรณะ 
อาจารย์ วท.ม. (โภชนศาสตร์)  

 
 
 
 

 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
สาขาโภชนวิทยาและ
การก าหนดอาหาร  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(โครงการร่วม คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี และ
สถาบันโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 
 
 
 
 
 

2556 

12 12 12 12 

2. นางสาวศกุนตาล์ 
มานะกล้า 

อาจารย์ วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
สาขาวิชาโภชนวิทยา 
วท.บ. (ประมง)  
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์
ประมง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์  

2557 
 
 

2554 

12 12 12 12 

3. นางสาวจุฑาวรรณ 
นวลจันทร์คง 

อาจารย์ วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
 
 
 
 
 
 
วท.บ. (การแพทย์แผน
ตะวันออก) เกียรตินิยม
อันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(โครงการร่วม 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี และ
สถาบัน
โภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2559 
 
 
 
 
 
 

2556 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
4. นางสาวสัจนา 

พัฒนาศักดิ์ 
อาจารย์ Ph.D. (Microbiology 

& Immunology) 
 

 
M.Sc. (Microbiology 
& Immunology) 
 

 
M.Sc. (Molecular 
biology and Genetic 
Engineering) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

 

Georgetown 
University, 
Washington, D.C.   
USA. 
Georgetown 
University, 
Washington, D.C. 
USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2554 
 
 

 
2546 

 
 

 
2544 

 
 
2542 

12 12 12 12 

5. นางสาวปัทมาภรณ์ 
เจริญนนท์ 

อาจารย์ วท.ม. (เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี) 
วท.บ. (การแพทย์แผน
ตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2557 
 
2554 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวสุจาริณี  

สังข์วรรณะ 
อาจารย์ วท.ม. (โภชน

ศาสตร์)  
 
 
 
วท.บ. 
(สาธารณสุข
ศาสตร์)  
สาขาโภชนวิทยา
และการก าหนด
อาหาร เกียรติ
นิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(โครงการร่วม คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบัน
โภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 
 
 
 
 

2556 

12 12 12 12 

2. นางสาวศกุนตาล์ 
มานะกล้า 

อาจารย์ วท.ม 
(สาธารณสุข
ศาสตร์)  
สาขาวิชาโภชนวิทยา 
วท.บ. (ประมง)  
สาขาวิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

2557 
 
 

2554 

12 12 12 12 

3. นางสาวจุฑาวรรณ 
นวลจันทร์คง         

อาจารย์ วท.ม. (โภชน
ศาสตร์) 
 
 
 
วท.บ. (การแพทย์
แผนตะวันออก) 
เกียรตินิยมอันดับ 
1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(โครงการร่วม คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบัน
โภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2559 
 
 
 
 

2556 

12 12 12 12 

4. นางสาวสัจนา 
พัฒนาศักดิ์ 

อาจารย์ Ph.D. 
(Microbiology 
&Immunology) 
M.Sc. 
(Microbiology 
&Immunology) 
M.Sc. 
(Molecular 
biology and 
Genetic 
Engineering) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

Georgetown 
University, 
Washington, D.C. USA. 
Georgetown 
University, 
Washington, D.C. USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
 

 
2546 

 
 
2544 

 
 
 
2542 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
5. นางสาวปัทมาภรณ์ 

เจริญนนท์ 
อาจารย์ วท.ม.(เภสัชเคมี

และพฤกษเคมี) 
วท.บ. (การแพทย์
แผนตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2557 
 

2554 

12 12 12 12 

 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
1 นพ.เทพ  

หิมะทองค า  
 

ศาสตราจารย ์ Postdoctoral training 
in Internal Medicine 
and Endocrinology 
Doctor of Medicine 

Harvard University, 
Boston, USA. 
 
University of 
Wisconsin at 
Medison, Medison, 
USA. 

6 6 6 6 

2 นายสมชาย  
ดุรงค์เดช 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Public Health 
Nutrition) 
M.S. (Human 
Nutrition)   
วท.บ. (โภชนวิทยา) 

Columbia University, 
New York, USA. 
Columbia University, 
New York, USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

3 นางสาว 
ดวงพร  
แก้วศิร ิ

รอง
ศาสตราจารย ์

M.P.S. (Food and 
Nutrition Planning) 
 
วท.บ. (โภชนวิทยา) 

University of The 
Philippines at Los 
Banos, Philippines. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

4 นางสาวชวลิต  
รัตนกุล 

รอง
ศาสตราจารย ์

M.P.H. (Nutrition) 
 
  
Post Graduate 
Diploma in Dietetics 
ภ.บ. 

University of 
Columbia,   
New York, USA. 
University College of 
Hospital, London, UK. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

5 นางสาวนุชศิริ  
เลิศวุฒิโสภณ 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (โภชนศาสตร์)  
วท.ม. (โภชนศาสตร์) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

6 นางสาวชนิดา  
ปโชติการ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

License Dietitian 
Ph.D. (Human  
Nutrition) 
M.P.H. (International 
Health) 
 

Mississippi State 
University, 
Mississippi, USA.  
University of 
Alabama at 
Birmingham, 

6 6 6 6 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2563 2564 2565 2566 
 
M.S. (Food Science 
and Technology) 
 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

Birmingham, USA. 
Mississippi State 
University, 
Mississippi, USA.  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 นางสาวยศพร  
พลายโถ 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (โภชนศาสตร์) 
วท.ม. (พิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ) 
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

8 นางสาวยศสินี 
หัวดง 
 

อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชาโภชน 
วิทยา 
คศ.บ. (อาหารและ
โภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

6 6 6 6 

9 นางสาว
ปรารถนา 
ตปนีย ์
 

อาจารย ์ วท.ม. (อาหารและ
โภชนาการเพื่อการ
พัฒนา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

6 6 6 6 

10 นางกฤษฎ ี
โพธิทัต 
 

- M.S. (Public Health 
in Nutrition) 
B.Sc. (Chemistry) 

Loma Linda 
University, USA. 
Loyola Mary Mount 
University, LA, USA. 

6 6 6 6 

11 นางสาว 
เอกหทัย 
แซ่เตีย 
 

- วท.ม. (อาหารและ
โภชนาการเพื่อการ
พัฒนา) 
วท.บ. (โภชนวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

12 นางสาว 
ธัญวรินทร์  
ตั้งเสริมวงศ์ 

- วท.ม. (โภชนศาสตร์) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

6 6 6 6 

13 นางศัลยา 
คงสมบูรณ์เวช 

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

USA. 
California State 
University. California, 
USA. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 6 6 6 

14 นางสาว 
เบญจพรรณ 
บูรณวัฒน ์

- วท.ม. (อาหารและ
โภชนาการ) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

6 6 6 6 

16 นาวาอากาศโท
หญิงบุชชา 
พราหมณสุทธิ ์

- พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 

วิทยาลยัพยาบาล 
ทหารอากาศ 

6 6 6 6 

17 นางกุหลาบ  
แสงจงเจริญ 

- วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

6 6 6 6 
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หมายเหตุ: อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากมีรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนทั้งรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร และรายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
โดยหลักสูตรจะประสานงานให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหน่วยโภชนาการ และสถาน
ประกอบการที่มีจัดบริการอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและตัวแทนจากหน่วยงานที่นักศึกษาได้ออกฝึกภาคสนาม  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 มาตรฐานด้านความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษา และทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ที่เก่ียวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท างานในสถานที่ฝึกงาน 
4.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์ อดทน และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ฝึกงานได้ 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
4.1.5 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา  
1) ชั้นปีที่ 4 ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 1  
2) ชั้นปีที่ 4 ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาในชั้นปีที่ 4 ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 540 ชั่วโมง และจัดเต็มเวลาใน 1 

ภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยนับจ านวนชั่วโมง 540 ชั่วโมง เพ่ือให้จ านวนชั่วโมงรวม
อย่างน้อย 900 ชั่วโมง เพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนดของสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย  
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

หัวข้อในการท าโครงงานหรืองานวิจัยควร เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านโภชนาการ มีจ านวนผู้ร่วม
โครงงาน 1-3 คน และส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อในการท าวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับโภชนาการและการก าหนดอาหาร

ภายใต้การดูแลและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาวางแผนการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาวิจัย
นั้น และท าการทดลองหรือเก็บรวบรวมข้อมูล แปลผลและวิเคราะห์ผล ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับ
จากการท าวิจัย  

 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 ได้องค์ความรู้และมีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัยหรือโครงงาน 
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
5.2.5 สามารถประยุกต์และบูรณาการใช้ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือวิเคราะห์โจทย์หรือปัญหาจาก งานวิจัย 
5.2.6 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5.2.7 มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย และความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด    

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 3  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 2 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
อาจารย์ประจ ารายวิชามีการปรึกษาร่วมกันในประเด็นการจัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษา 

ติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา แนะน าแหล่งข้อมูลงานวิจัย และมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 

และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย จากการสังเกต 
จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสารตามระยะเวลา 

5.6.2 ประเมินด้วยการจัดสอบการน าเสนอผลงานวิจัยจากรายงาน หรือการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ โดยการน าเสนอด้วยวาจา มีการตอบค าถามของนักศึกษา โดยก าหนดอาจารย์ประจ า
วิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์อ่ืนๆ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน 

5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่
เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรู้ พ้ื นฐานในศาสตร์ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ป ระยุ ก ต์ ได้ อ ย่ า ง เห ม าะส ม ใน 
การประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ 
ในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องมีพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ 
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่ รู้  และมี
ความสามารถ พัฒนาความรู้ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาค
บังคับ และปรับตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์  
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 

1.3 สามารถคิด ปฏิบัติ และเลือก
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และเป็นระบบ 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน  
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ฝึกการแก้ไขปัญหา 

1.4 มีความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ ควรจัดให้มี
รูปแบบการท างานเป็นกลุ่ม ลดการท างานเดี่ยว เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างด ี

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก 

1 .6 มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร ใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้ เกิดการแสวงหาความรู้ 
ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน 
ความรู้  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    
     2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
     4) มีวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ 
การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
     3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกและความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 
     4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ    
   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 
     3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
      2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
     2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
     3) มีการพัฒนาความรู้ ความช านาญทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
     4) มีประสบการณ์ และ/หรือการประยุกต์ทฤษฎีทางด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหารมาใช้งานได้จริง รวมถึงสามารถน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ productive learning การ
ปฏิบัติการสู่นวัตกรรม โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
     2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
     4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
     5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
     2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
       3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง โภชนาการและ 
การก าหนดอาหารได้อย่างเหมาะสม 
     4) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์    
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     1) กรณีศึกษาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
     2) การอภิปรายกลุ่ม 
     3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ฝึกปฏิบัติทางโภชนาการ ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากความรู้พ้ืนฐานทางโภชนาการ 
      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก 
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
เชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้ และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  
     2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
     3) มีความรับผิดชอบตามบทบาททางวิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหารได้อย่าง
เหมาะสม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
     ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 
     1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
     4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
     5) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีด ี
       2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
       1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
ในชั้นเรียน 
       2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
     3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโภชนาการและ 
การก าหนดอาหารได้อย่างเหมาะสม     
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   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์จริง  
     2) น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์  
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
     2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1. SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย                   
2. SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม                   
3. SND109 การดัดแปลงอาหารไทย

และอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 
                  

4. SND110 การค านวณและการวดัใน
งานโภชนาการ 

                  

5. SND111 สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหาร 

                  

6. SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร                   
7. SND113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหารในงานโภชนาการ 
                  

8. SND114 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
และการจัดเลี้ยง 

                  

9. SND115 การควบคุมและประกัน
คุณภาพอาหาร 

                  

10. SND116 การพัฒนาผลติภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
11. SND117 ธุรกิจอาหารและ

ผู้ประกอบการรายใหม ่
                  

12. SND118 การดัดแปลงอาหาร
นานาชาติเพื่อสุขภาพ 

                  

13. SND119 อาหารเล่าขานวัฒนธรรม                   
14. SND120 อาหารและโภชนาการใน

กระแสปจัจุบัน 
                  

15. SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย ์                   
16. SND217 โภชนศาสตร์กับวฏัจักรชีวิต                   
17. SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาทางโภชนาการ 
                  

18. SND222 โภชนคลินิก                   
19. SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง                       
20. SND224 การให้ค าปรึกษาและการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค 
                  

21. SND225 โภชนาการชุมชนแบบ
บูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
22. SND226 การพัฒนาสื่อทาง

โภชนาการ   
                  

23. SND227 โภชนาการผูสู้งอายแุละ
การชะลอวัย 

                  

24. SND228 โภชนาการส าหรับการ
ออกก าลังกายและกีฬา 

                  

25. SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย 

                  

26. SND230 นโยบายส่งเสรมิสุขภาพ
ด้านโภชนาการ 

                  

27. SND308 หัวข้อพิเศษทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

                  

28. SND309 โปรแกรมวเิคราะห์คณุค่า
สารอาหารและการประยุกต ์

                  

29. SND310 หลักการโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
30. SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนัก

ก าหนดอาหาร 
                  

31. SND312 การประเมินภาวะ
โภชนาการในมนุษย ์

                  

32. SND313 การพูดและจิตวิทยาทาง
โภชนาการ 

                  

33. SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับงานโภชนาการ 

                  

34. SND315 โภชนบ าบัด                   
35. SND316 ระเบียบวิธวีิจัยทางด้าน

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
                  

36. SND317 การสัมมนาทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

                  

37. SND407 การเตรยีมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
38. SND408 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 1 

                  

39. SND409 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 2 

                  

40. SND410 การเตรยีมสหกิจศึกษา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

                  

41. SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 1 

                  

42. SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 2 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจั ย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส 

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 
(2) จ านวนสิทธิบัตร (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคม
และประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
        
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 - สามารถจัดเตรียมและเลือกวัตถุดิบเพ่ือน ามาตัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพ่ือ
สุขภาพตรงตามหลักโภชนาการและการก าหนดอาหารได้อย่างมีจริยธรรมตามวิชาชีพนัก
ก าหนดอาหาร และสามารถค านวนคุณค่าทางอาหารโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์  
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ โภชนาการ
มนุษย์ โภชนาการตามวัย เพ่ือดัดแปลงอาหารนานาชาติเพ่ือสุขภาพ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

2 - สามารถประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ และจัดบริการอาหารให้ตรงกับภาวะ
โภชนาการ โดยใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมีศิลปะในการจัด
ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน 
- สามารถวิเคราะห์และแปลผลภาวะโภชนาการ และสามารถสื่อสารให้ค าปรึกษาอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถพัฒนาควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  

3 - สามารถให้โภชนบ าบัดส าหรับแต่ละโรค สามารถให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค และใช้ภาษาอังกฤษในงานโภชนาการได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
ประกอบธุรกิจด้วย 
- สามารถวิจัยด้านโภชนาการ และสามารถพัฒนาสื่อทางโภชนาการ รวมทั้งการสามารถ
บูรณาการความรู้สู่ชุมชน แลมีความพร้อมและประสบการณ์ส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4 - มีประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ให้กับอาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในหลักสูตรฯ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในสายวิชาชีพเพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

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

       หลักสูตรฯมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

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

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
   คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น 

ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่ มีคุณสมบัติด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย คือ 4.55) ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทาง
ปัญญา ด้านด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.52, 4.47 และ 4.46 ตามล าดับ  

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ต้องการใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตสาขา
โภชนาการและการก าหนดอาหารที่มีการปฏิบัติงานดี รู้จักการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางปัญญาและความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่ดี รวมทั้งมี
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ซึ่งประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

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

4. อาจารย์ 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร  
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาโภชนาการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบผลการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   อาจารย์พิเศษเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษาจึงว่ามี

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

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

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะซึ่งท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
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       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกท้ังปรับใช้หลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา  
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่ อคุณภาพของหลักสูตร  
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
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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 สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
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) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
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  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 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  
ส่วนระดับคณะ มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังตารางนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 ห้อง 
2 ห้องให้ค าปรึกษาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1 ห้อง 
3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 
4 โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณพลังงานและสารอาหาร Inmucal V.3 NB.3 1 ซอฟแวร์ 
5 แบบจ าลองอาหาร (Food model) ชุดละ 75 ชิ้น 4 ชุด 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
6 เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ยี่ห้อ TANITA รุ่น BC-582 4 เครื่อง 
7 เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ยี่ห้อ TANITA รุ่น BC-601 4 เครื่อง 
8 ที่วัดส่วนสูงแบบมาตรฐาน 2 อัน 
9 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล 4 เครื่อง 
10 เครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว 4 เครื่อง 
11 อุปกรณ์วัดไขมันใต้ผิวหนังแบบพลาสติก  4 อัน 
12 สายวัดเส้นรอบวงร่างกาย 4 อัน 
13 ตู้เย็น แช่สารเคมี 1 เครื่อง และแช่อาหาร 1 เครื่อง 2 เครื่อง 
14 ตู้แช่เย็นอาหาร  2 เครื่อง 
15 ตู้อบไมโครเวฟ  1 เครื่อง 
16 อ้างล้างจานแบบขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก  1 อัน 
17 อุปกรณ์เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม มีด เขียง และอ่ืนๆ เพียงพอ 
18 เครื่องวัดความหวานในอาหาร 2 เครื่อง 
19 เครื่องแก้วส าหรับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 1 ชุด 
20 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 10-100 ul  1 เครื่อง 
21 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 100-200 ul  2 เครื่อง 
22 เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 100-1000 ul  1 เครื่อง 
23 ทัพพีตักข้าวส าหรับค านวณแคลอรี 2 เครื่อง 
24 เครื่องวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร 2 เครื่อง 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ 
กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร กว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 
เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ส าหรับการประสานงานในการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
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เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวข้อ สามารถเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือได ้

   คณะฯ มีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ 
ด าเนินการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
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 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่ มี ต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมายเหต ุบางสาขาวชิาทีม่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ. 1) อาจมีตัวบ่งชีเ้กินกว่าหรือไม่เป็นไปตาม 12 ข้อน้ี ให้
ระบุตาม มคอ. 1) 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน หลังการสอนให้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
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 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

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

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 

 
 



60 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  12/2557 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห าวิท ย าล ัย ร าชภ ัฏ ว ไล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

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

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

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

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
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 อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

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

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบ     การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

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

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

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้ มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่ วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

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

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

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

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ าแ บ บ น าน าช าติ  (International Education) เป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้ งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2 (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม 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 ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า 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 ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 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 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

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

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้นหรือเที ยบเท่ าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นั กศึ กษาเต็ ม เวลา  หมายถึ ง นั กศึ กษ าที่ มี ก ารลงทะเบี ยน เรียน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
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 าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
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 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

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

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก 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  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่ พิ เศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

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

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (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 าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

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

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
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37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกติของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 .2 .3  ได้ ศึ ก ษ าอยู่ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการ
ประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (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
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits 

from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้บันทึก

เป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้

บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

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

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
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 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภ าคฤดูร้อนมารวมเป็ น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก 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 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             
การประเมินผล 

61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

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

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่ละคณะ 

 
หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 
 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         
1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

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

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
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ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้ งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

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

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

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

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

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

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 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

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

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้ น  หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่

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 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่
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๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

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

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

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม
สอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ตามคะแนนที่มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

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

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

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

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก 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 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่ งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

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

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุก รายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจาก หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณ าจารย์ คณ ะต่ างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั นที่  25 พฤษภาคม 2548 โดยใน ข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

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

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   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 ความเป็นสากลเพ่ือการด 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 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              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 การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บน โลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ 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 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

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

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณศีึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

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

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 
 

อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร กล่าวเปิดประชุม ด าเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแจ้งที ่ประชุมเรื ่อง
แผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดท า มคอ.2 จะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 
2562 เพื่อส่งให้กรรมการวิพากษ์หลักสูตรก่อนการวิพากษ์ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม จากนั้นจึง
ด าเนินการแก้ไขตามผลของมติที่ประชุมในการวิพากษ์ และน าผลจากการปรับปรุงในการวิพากษ์
หลักสูตรครั้งที่ 2 น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ โดยด าเนินการส่งให้ส านักวิชาการและ
งานทะเบียน (สสว.) และศูนย์ภาษาพิจารณาความถูกต้องอีกครั้งก่อนเสนอหลักสูตรปรับปรุงปี 
2563 ต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาด้านอาหาร

มากขึ้น เนื่องจากทางสถานฝึกงานต้องการนักศึกษาโภชนาการที่มีทักษะการประกอบอาหาร รวมทั้ง
เพ่ิมทางเลือกในการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาโดยเพ่ิมการท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร และอาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง เสนอให้ท าความร่วมมือ
กับบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากัด  

มติที่ประชุม: เห็นสมควรตามแนวทางอาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ และอาจารย์จุฑาวรรณ 
นวลจันทร์คง โดยมอบหมายให้อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ เป็นผู้ติดต่อประสานงานเพ่ือท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับบริษัท บี
เอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากัด 
 
 5.2 การปรับเปลี่ยนชื่อ ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร 
 อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ เสนอให้พิจารณาชื่อและปรัชญาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  
 มติที่ประชุม: เห็นควรให้ใช้ชื่อหลักสูตรเป็น โภชนาการและการก าหนดอาหาร และปรัชญา
ให้ใช้เป็น ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการของประชาชน ส่วนวัตถุประสงค์คือ  1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักโภชนาการและนักก าหนดอาหารวิชาชีพ 2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
อาหาร โภชนาการ และการประกอบอาหาร เพ่ือผลิต/พัฒนาอาหารให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหาร
บ าบัดโรคที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถจัดบริการอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่น 4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 

5.3 การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายวิชาในหลักสูตรรวมถึงแผนการ

เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่กระทบข้อก าหนดของสมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทย และอาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า เสนอให้พิจารณาในประเด็น การยกเลิก
รายวิชา การรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา การปรับเปลี่ยนรายวิชาเดิม 
มติที่ประชุม: เห็นสมควรให้ปรับเปลี่ยนรายวิชาโดย 

1. ยกเลิกรายวิชา 
- วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ได้แก่ 1) ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2) ชีววิทยา 1 3) ปฏิบัติการชีววิทยา 1  

4) ชีววิทยา 2 5) ปฏิบัติการชีววิทยา 2 6) จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข  7) เคมีทั่วไป 8) 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 9) เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 10) ชีวเคมี 11) ปฏิบัติการชีวเคมี 12) หลักสถิติ และ
ปรับเปลี่ยนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเป็นการเรียนในเชิงประยุกต์ ในรายวิชา 1) สุขาภิบาล
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และความปลอดภัยในอาหาร 2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 3) การค านวณ
และหน่วยการวัดในงานโภชนาการ 4) ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์ 5) สถิติเพ่ือการวิจัย  

- รายวิชาที่มีเนื้อหาไม่สัมพันธ์ในงานโภชนาการและการก าหนดอาหารออก คือ 1) 
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 2) ระบาดวิทยาโภชนาการ 3) หลักโภชนาการสาธารณสุข                                                                       
 2. รวมรายวิชา 

- วิชาโภชนาการชุมชน 1 และวิชาโภชนาการชุมชน 2 รวมเป็นรายวิชาโภชนาการชุมชน
แบบบูรณาการ  

- วิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 และวิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 2 รวมเป็นวิชา
โภชนบ าบัด 
 3. เพ่ิมรายวิชา 

- รายวิชาที่เกี่ยวกับการดัดแปลงอาหารเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ 1) การดัดแปลงอาหารท้องถิ่น
เพ่ือสุขภาพ 2) การดัดแปลงอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 3) การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพ่ือสุขภาพ 4) 
อาหารว่างและขนมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรฯ 

- รายวิชาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้มีรายวิชาเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ 
การพัฒนา และการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ 1) วัตถุดิบอาหารและงานเตรียม 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ 3) การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร ซึ่งจะท าให้นักศึกษได้มีทักษะเพ่ือน าไป
ต่อยอดในการท างานต่อไป 

- รายวิชาด้านการประกอบธุรกิจอาหาร โดยให้มีรายวิชาที่เพ่ิมทักษะให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้แก่ 1) ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง 2) 
การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ 3) ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่  

- รายวิชาภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจง คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับงาน
โภชนาการ 

- รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับงานด้านโภชนาการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อต่อนักศึกษา
โดยน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆหรือในการท างาน ได้แก่ 1) นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการ 2) การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 3) โรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับอาหารและภาวะ
วิกฤติ 4) โภชนาการเพ่ือการปรับรูปร่าง 5) โภชนาการส าหรับนักกีฬา 6) การค านวณและหน่วยการ
วัดในงานโภชนาการ 7) โปรแกรมการวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ใช้ 

4. ปรับเปลี่ยนรายวิชาเดิม โดยการเปลี่ยนชื่อวิชาให้ทันสมัยและปรับในบางรายวิชาให้มี
ทฤษฏีร่วมกับปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติ รวมถึงปรับค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  1) การจัดการ
ระบบการบริการอาหาร 2) สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร  3) วิทยาศาสตร์การ
อาหารทางโภชนาการ 4) โภชนาการและการก าหนดอาหารที่ทันสมัย 5) หลักโภชนาการมนุษย์ 6) 
โภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย 7) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ 8) การสื่อสาร
และการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 9) โภชนาการและผู้สูงอายุ 10) โภชนาการแม่และเด็ก 11) หลัก
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 12) วิชาชีพนักก าหนดอาหารและจริยธรรมวิชาชีพ 13) การ
ประเมินภาวะโภชนาการ 14) อาหารเล่าขาลวัฒนธรรม15) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สาขาวิชาโภชนาการ 16) การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 17) การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 18) การสัมมนาทางโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 16) การศึกษาวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  19) หัวข้อ
พิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 20) โภชนาการส าหรับนักกีฬา 21) อาหารเล่าขาน
วัฒนธรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 6.1 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
อาจารย์อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ขอความเห็นในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิภาคหลักสูตร 

จ านวน 3 ท่าน  
มติที่ประชุม: เห็นสมควรให้เชิญ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนาฏ เตชางาม ที่ปรึกษา

สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราณี ภวัตกุล ประธาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) ตัวแทนจากบริษัท บีเอวี กูร์เมเฮ้าส์ จ ากัด และมอบหมายให้อาจารย์สุจา
ริณี สังข์วรรณะ ติดต่อประสานงาน 
  
 6.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดตามแบบฟอร์ม และส่งทางอีเมล์ 
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา   18.00  น 
 

(ลงชื่อ) .................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        (อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์) 

                      กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ) 

              ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม    เวลา 12.00 น. 

 
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร กล่าวเปิดประชุม ด าเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

อาจารย์อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแจ้งที่ประชุมเรื่อง
การวิพากษ์หลักสูตรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนาฏ เต
ชางาม ที่ปรึกษาสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราณี ภวัต
กุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) ตัวแทนจากบริษัท บีเอซี กูร์เมเฮ้าส์ จ ากัด สามารถ
เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ห้องประชุมการเวก  
ตึก 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ มอบหมายให้คุณทวีพร พันธ์สวัสดิ์จัดท าหนังสือราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ระบุรายชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากษ์หลักสูตร 3 ท่าน และให้ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดเตรียมเอกสารการประชุม ห้องประชุมและอาหารว่าง 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

รับรองรายงานการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การปรับชื่อ จ านวนชั่วโมงเรียน และค าอธิบายรายวิชา 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่องการพิจารณาปรับค าอธิบายรายวิชา ที่มีมติให้
ปรับชื่อ จ านวนชั่วโมงเรียน และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้กระชับและคลอบคลุมมากขึ้น โดยให้
อาจารย์เสนอค าอธิบายรายวิชาเพ่ือลงความเห็น 
 มติที่ประชุม: เห็นสมควรให้ปรับค าอธิบาย รายละเอียดดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 การปรับชื่อ จ านวนชั่วโมงเรียน และค าอธิบายรายวิชา 
ล า
ดับ 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 เหตุผล 

1 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2-
5) 
Management หลักการการบริหารจัดการ
ด้านอาหารและการบริการอาหารให้ถูก
หลั กโภชนาการทั้ งในสถาบั น สถาน
ประกอบการ และโรงพยาบาล การ
บริหารงานบุคคลและการเงิน การวางแผน 
อาคารและอุปกรณ์ การก าหนดรายการ
อาหาร การจัดซื้อ การบริการ การเก็บ
รักษาวัสดุ และอุปกรณ์  การควบคุ ม
คุณภาพและราคา การปรับต ารับให้เหมาะ
กั บการประกอบอาหารจ านวนมาก 
สุขาภิบาลทางอาหารและความปลอดภัยใน
อาหาร การน าระบบเอชเอซี ซี พี ไป
ประยุกต์ใช้ในระบบการบริการอาหาร การ
ฝึกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการด้าน
อาหารและการบริการอาหารในสถาบัน 
สถานประกอบการ และโรงพยาบาล การดู
งานนอกสถานที่ 

ระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 

การบริหารจัดการด้านอาหารและการ
บริการอาหารตามหลักโภชนาการ 
โครงสร้ างการบริหารจั ดการ การ
บริหารงานบุคคลและการเงิน การวาง
ผังอาคารและอุปกรณ์  การก าหนด
รายการอาหาร การจัดซื้อ การเก็บ
รักษาวัสดุและอุปกรณ์ การควบคุม
คุณภาพและราคา การปรับต ารับให้
เหมาะกับการประกอบอาหารจ านวน
มาก การบริหารจัดการด้านอาหารและ
การบริการอาหารในสถาบัน สถาน
ประกอบการ และโรงพยาบาล 

ตัดเนื้อหาที่ ซ้ า
กั บวิ ชาสุ ขาภิ
ขาลและความ
ป ล อ ด ภั ย ใน
อาหารออก 

2 สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย ของ
อาหาร 3(3-0-6) 
หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ในอาหารผลิ ตอาหารตลอดห่ วงโซ่ 
สถานการณ์ ด้ านอาหารปลอดภั ยใน
ปัจจุบัน อันตรายทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพในอาหาร โรคและความผิดปกติที่
เกิดจากอันตรายในอาหาร สุขอนามัยส่วน

สุขาภิบาลและความปลอดภัยใน
อาหาร 3(2-2-5) 
อันตรายในอาหาร ปฏิบัติวิ เคราะห์
อั นตรายในอาหาร โรคและความ
ผิดปกติที่ เกิดจากอันตรายในอาหาร 
สุขลักษณะอาหาร หลักสุขาภิบาลใน
การผลิตอาหารและบริการ สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล ข้อบังคับที่เกี่ยวกับอาหาร

เพ่ิมปฏิบัติงาน
วิ เ ค ร า ะ ห์
อั น ต ร า ย ใน
อาหารและปรับ
ให้ ค าอธิ บ าย
ส่วนระบบด้าน
ความปลอดภัย
ใน อ าห าร ให้
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ล า
ดับ 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 เหตุผล 

บุคคลในการผลิตอาหาร สุขาภิบาลในการ
ประกอบอาหารในโรงพยาบาล และ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการผลิต
อาหารพระราชบัญญัติอาหาร กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยของ
ไทยและสากล การจัดการด้านอาหาร
ปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ 

ปลอดภัยของไทยและสากล ระบบ 
GMP HACCP BRC และ  ISO 22000 
การจัดการด้ านอาหารปลอดภัยใน
สภาวะฉุกเฉิน 

เฉพาะเจาะ จง
มากขึ้น 

3 วิทยาศาสตร์การอาหารทางโภชนาการ 
3(2-2-5) 
ความหมายและความสั มพั นธ์ ของ
วิทยาศาสตร์การโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร สถานการณ์การผลิต 
บริโภคการน าเข้า และส่งออกอาหารของ
ไทย องค์ ป ระกอบ ในอาห าร การ
เปลี่ยนแปลงและการควบคุมสมบัติทาง 
โภชนาการ กายภาพ เคมี และชีวภาพของ
อาหาร การประเมินและควบคุมคุณภาพ
อาหาร การเน่ าเสียของอาหาร การใช้
วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือถนอม แปรรูป 
และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารใน
งานโภชนาการ  
3(2-2-5) 
ความหมายและความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์การโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร องค์ประกอบในอาหาร 
การเปลี่ยนแปลง กายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของอาหาร การเน่าเสียของ
อาหาร การประเมิ นและควบคุ ม
คุณภาพอาหารเบื้องต้น เทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพ
ของอาหารการใช้วิทยาศาสตร์การ
อาหารเพ่ือถนอม แปรรูป และเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีใน
การผลิตและแปรรูปอาหาร 

เพ่ิมเนื้อหาส่วน
เทคโน โลยี
อาหาร 

4 โภชนาการและการก าหนดอาหารที่
ทันสมัย 2(2-0-4) 
แนวโน้มและรูปแบบของการบริโภคอาหาร
ในปัจจุบัน อาหารฟังก์ชั่น สารพฤกษเคมี
ในอาหารและผลิ ตภั ณฑ์ ธรรมชาติ 
นิ เวศวิทยาทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  ผลของกระบวนการผลิต
อาหารต่ อสิ่ งแวดล้ อม เทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร
ในกระแสปัจจุบัน 3(3-0-6) 
แนวโน้มในปัจจุบันของรูปแบบของการ
บริ โภคอาหาร อาหารฟั งก์ชั่ น สา
รพฤกษเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ นิเวศวิทยาทางโภชนาการ
และการก าหนดอาหารโภชนพันธุ
ศาสตร์ และผลของกระบวนการผลิต
อาหารต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีล่าสุด
ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 
 

เพ่ิมเนื้อหาทาง
โภชนพันธุ
ศาสตร์ 
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ล า
ดับ 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 เหตุผล 

5 หลักโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6) 
ค วาม ส าคั ญ ข อ งโภ ช น าก าร  ใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบการย่อยอาหาร การ
ดูดซึมอาหาร การน าไปใช้ และการขับถ่าย 
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ น้ าและอิเล็ก
โตรไลต์ ความต้องการสารอาหาร บทบาท
และหน้าที่ ของสารอาหารที่ จ าเป็นต่อ
ร่างกาย ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อ
วัน ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับ
ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาสุขภาพความไม่
สมดุลของสารอาหาร 

ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์                        
3(3-0-6)  
ความส าคั ญ ของโภชนาการใน
ชีวิตประจ าวัน บทบาทและหน้าที่ของ
สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย ระบบ
การย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร การ
น าไปใช้ และการขับถ่าย ชีวเคมีทาง
โภชนาการ และเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน
และเกลือแร่  น้ าและอิเล็กโตรไลต์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับ
ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากความไม่สมดุลของสารอาหาร 

เพ่ิมเนื้อหาส่วน
ชีวเคมีทาง
โภชนาการ 

6 โภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย 3(2-
2-5) 
ความส าคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน 
ปฐมวัย วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ 
ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และ
อาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัย ปัญหาที่เกิด
จากความบกพร่องและไม่ สมดุ ลทาง
โภชนาการ การป้ องกั น  ภาวะทุ พ
โภชนาการในวัยต่างๆ การฝึกปฏิบัติการ
ทางอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต  
3(2-2-5) 
ความส าคัญของโภชนาการในหญิ ง
ตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัย
ก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ 
และวัยสูงอายุ ความต้องการพลังงาน 
สารอาหาร และอาหารที่เหมาะสมในแต่
ละวัย ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่อง
และไม่ สมดุ ลทางโภชนาการ การ
ป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการในวัยต่าง  ๆ
อิทธิพลของแต่ละช่วงวัยต่อการเลือก
บริโภคอาหาร การฝึกปฏิบัติการทาง
อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

เพ่ิมเนื้อหาส่วน
การเลือกบริโภค
อาหารให้
เหมาะสมตามวัย 

7 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทาง
โภชนาการ 
3(2-2-5)  
กายวิภาคศาสตร์ การเจริญ และการพัฒนา
ขั้นพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่และกลไกการ
ท างานของระบบต่างๆ ที่จ าเป็นในงาน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ได้แก่ 
ระบบห่อหุ้ มร่างกายและโครงร่างของ

พื้ นฐานกายวิ ภาคศาสตร์ และ
สรีรวิทยาทางโภชนาการ  
3(2-2-5) 
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การเจริญ
และการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน หน้าที่และ
กลไกการท างานของระบบต่างๆ ที่
จ าเป็นในงานโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร ได้แก่ ระบบห่อหุ้ม

เพ่ิมส่วนเนื้อหา
กลไกการปรับตัว
ของระบบต่าง ๆ  
ในร่างกาย 
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ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึก
และอวัยวะรับความรู้สึก 

ร่างกายและโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบสืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน ระบบรับ
ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก 
ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัวของ
ระบบดังกล่าวในสภาวะต่างๆ ของ
ร่างกาย 

8 การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทาง
โภชนาการ 3(2-2-5) 
ความ ห ม ายของก ารสื่ อ ส ารแล ะ
ประชาสัมพันธ์ ความส าคัญของการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนา
สุขภาพและสาธารณสุข องค์ประกอบของ
การประชาสัมพันธ์ กระบวนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
รูปแบบ วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ในงานด้ านสุ ขภาพ ทฤษฏี การสร้ าง
พฤติกรรมที่ พึงปรารถนา เทคนิค กลวิธี 
และขั้ นตอนการให้ ค าปรึ กษาด้ าน
โภชนาการ การประยุ กต์ ใช้ ในการ
ปรับเปลี่ ยนหรือสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพให้เหมาะสม 

การสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร  
3(2-2-5) 
ความหมายและความส าคัญของการ
สื่ อสารที่ มี ผลต่ อการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม องค์ประกอบของการสื่อสาร 
กระบวนการสื่อสาร รูปแบบ วิธีการ
สื่อสารในงานด้านโภชนาการ หลัก
จิ ตวิ ทยาการสื่ อสารและการให้
ค าปรึกษา ทฤษฏีการสร้างพฤติกรรมที่
พึ งปรารถนา เทคนิ ค กลวิ ธี  และ
ขั้ น ตอนการให้ ค าปรึ กษาด้ าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
การประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือ
สร้ างเสริ มพฤติ กรรมสุ ขภาพให้
เหมาะสม การฝึ กปฏิ บั ติ การให้
ค าปรึกษาทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

ตัดเนื้อหาส่วน
การด าเนินงาน
ด้านประชา 
สัมพันธ์และ
เพ่ิมเติมเนื้อหา
ทางด้าน
จิตวิทยาการ
สื่อสาร 

9 โภชนาการและผู้สูงอายุ  
2(2-0-4) 
สถานการณ์ ผู้ สู งอายุของประเทศไทย 
ปั ญหาสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ  ปั ญหา
โภชนาการของผู้สู งอายุ  ความสัมพันธ์
ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ การดูแลการ

โภชนาการผู้สูงอายุและการชะลอวัย 
3(3-0-6) 
สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย 
ปัญหาสุขภาพและปัญหาโภชนาการที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ การประเมิน

เพ่ิมเนื้อหา
หลักประกัน
สุขภาพการดูแล
สุขภาพแบบองค์
รวม การชะลอ
วัย และโภชน
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บริ โภคส าหรับผู้ สู งอายุ  บทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข
ที่ มี ต่อการด าเนิ นงานโภชนาการของ
ผู้สูงอายุการวิเคราะห์อิทธิพลของวิตามิน 
และอาหารเสริมส าหรับผู้ สู งอายุ ใน
สังคมไทย 
 
 

และติดตามภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยาใน
ผู้ สู งอายุ  หลั กการบริ โภคส าหรับ
ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับสภาวะผู้สูงอายุ บทบาท
ของครอบครั ว ชุ มชน สิ ทธิ  และ
หลั กประกั นสุ ขภาพต่ อการดู แล
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม โภชนาการเพ่ือ
การชะลอวัย อิทธิพลของวิตามินและ
อาหารเสริมส าหรับผู้สู งอายุ  โภชน
เภสัชภัณฑ์กับผิวพรรณและชะลอวัย 

เภสัชให้เข้ากับ
ผู้สูงอายุ
สถานการณ์
ปัจจุบันของ
สังคมไทยที่
ก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

10 โภชนาการแม่และเด็ก 2(2-0-4) 
สถานการณ์ โภชนาการแม่และเด็กของ
ประเทศไทย ปัญหาโภชนาการของแม่ และ
เด็ก การส่งเสริมให้แม่ได้รับโภชนาการ
และการก าห น ดอาห ารที่ ถู กต้ อง 
เหมาะสม ตั้ งแต่ ก่ อนตั้ งครรภ์  ขณะ
ตั้งครรภ์ และหลังตั้งครรภ์ ตลอดจนการ
ส่งเสริมโภชนาการและการก าหนด
อาหารให้กับทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 
ความสั มพั นธ์  ผลกระทบระหว่ าง
โภชนาการกั บสุ ขภาพของแม่ และ
พัฒนาการของเด็ก 

โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และเด็กปฐมวัย  
3(3-0-6) 
สถานการณ์โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ 
หญิ งให้นมบุตรและเด็กปฐมวัยของ
ประเทศไทย ปัญหาโภชนาการของแม่
และเด็ก โภชนาการส าหรับหญิงวัย
เจริญพันธุ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะ
ตั้งครรภ์ และหลังตั้งครรภ์ ตลอดจน
การส่ งเสริมโภชนาการและการ
ก าหนดอาหารให้กับทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี ภาวะโภชนาการของแม่
และพัฒนาการของเด็ก 

เพ่ิมเติมส่วนโภช
นา การของหญิง
วัยเจริญพันธุ์ 
ตัดเนื้อหา
ผลกระทบ
ระหว่าง
โภชนาการกับ
สุขภาพของแม่
และเด็กมีเนื้อหา
ซ้ ากับปัญหาทาง
โภชนาการของ
แม่และเด็ก 

11 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
2(2-0-4) 
ความรู้ เบื้องต้นในการก าหนดอาหารใน
บุคคลที่มีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วย 
รายการอาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลง
อาหาร หลั กการให้ ค าแนะน าด้ าน
โภชนาการเบื้องต้น ที่เหมาะสมในแต่ละวัย 

หลั กการโภ ชน าการแล ะการ
ก าหนดอาหาร 3(2-2-5) 
ความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร สารอาหาร และปริมาณ
สารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน
ส าหรับคนไทย อาหารในโรงพยาบาล 
รายการอาหารแลกเปลี่ ยน การ
ดัดแปลงอาหาร หลักการค านวณ
พลังงานในบุคคลที่มีสภาวะปกติและ

เพ่ิมเติมเนื้อหา 
สาร อาหาร ที่
แนะน าในแต่ละ
วัน อาหารใน
โรงพยาบาล 
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สภาวะเจ็บป่วย หลักการให้ค าแนะน า
ด้านโภชนาการเบื้องต้น ปฏิบัติการ
อาห ารใน โรงพยาบ าล  อาห าร
แลกเปลี่ยน และการดัดแปลงอาหาร 

12 วิชาชีพนักก าหนดอาหารและจริยธรรม
วิชาชีพ 2(2-0-4) 
บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของนักก าหนดอาหาร ขอบเขต 
ความรับผิดชอบของนักก าหนดอาหารใน
การแก้ปัญหาสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชี วิตของประชาชน มรรยาท
วิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
จริ ยธรรมทั่ วไปในสั งคมที่ เหมาะสม 
จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพจริยธรรมของบุคลากรในงานการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบัติ 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอบรับรอง
วิชาชีพนักก าหนดอาหารในประเทศไทย
และต่างประเทศ 

จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนด
อาหาร 2(2-0-4) 
บทบาท สมรรถนะ ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของนักก าหนดอาหาร และนัก
โภชนาการ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
ของนักก าหนดอาหารในการแก้ปัญหา
สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรม
ทั่วไปในสังคมที่ เหมาะสม จริยธรรม
วิ ชาชี พ ในการปฏิ บั ติ งานด้ าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
ความส าคั ญ ของจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของ
บุ คล ากร ระเบี ยบ การปฏิ บั ติ 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
อาชี พและจรรยาบรรณ วิ ชาชี พ 
โครงสร้ างการบ ริ ห ารงานด้ าน
โภชนาการในโรงพยาบาล การสอบ
รับรองวิชาชีพนักก าหนดอาหารใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

เพ่ิมเติมเนื้อหา
ส่วนโครงสร้าง
การบริหารด้าน
โภชนาการใน
โรงพยาบาล 

13 การประเมินภาวะโภชนาการ  
3(2-2-5) 
วิ ธี การและเทคนิ คการประเมิ นทาง
โภชนาการในด้านต่างๆ ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
ทางโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม และ
ชุมชน การใช้ตาราง คุณค่าอาหารและ
ตารางต่างๆ การประเมินความต้องการ
พลังงานและสารอาหาร การวิเคราะห์ทาง

การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 
3(2-2-5) 
หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือ
การประเมินภาวะโภชนาการในระดับ
บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน การวัด
สัดส่ วนร่างกาย การวิ เคราะห์ทาง
ชีวเคมี การประเมินร่างกายทางอาการ
ทางคลิ นิ กที่ สั ม พั นธ์ กั บ ภาวะ
โภชนาการ และการประเมินอาหาร

เพ่ิมหลักการ
เลือกใช้เกณฑ์
การประเมิน
ภาวะโภชนาการ
เพ่ือระบุภาวะ
โภชนาการแต่ละ
มาตรการ 
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ชีวเคมี เพ่ือตรวจสอบและติดตามภาวะ
โภชนาการของมนุษย์ การแปลผล การ
ประเมิน ทางโภชนาการ 

บริโภค  การติดตามภาวะโภชนาการ
ของมนุษย์ หลักการเลือกใช้เกณฑ์การ
ประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือระบุภาวะ
โภชนาการแต่ละมาตรการ การใช้ตาราง
คุณค่าอาหารและโปรแกรมวิเคราะห์
พลังงานและสารอาหาร 

14 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
สาขาวิชาโภชนาการ และการก าหนด
อาหาร 2(90) 
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียน ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวน การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาโภชนาการใน
ชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
โภชนาการในชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหา
แบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
2(90) 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ เรียนก่ อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงาน
และกิ จกรรม  ส าห รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

กระชับเนื้อหาที่
ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยเน้น
โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้น
พ้ืนฐานภาค 
ปฏิบัติในงาน
และกิจกรรม 

15 การเตรี ยมสหกิ จศึ กษาสาขาวิ ชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(45) 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการ
ฝึกสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 1(45) 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
การฝึกสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทั กษ ะ เจตคติ  แ รงจู งใจ  และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่ างๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บงานด้ าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 
 
 

กระชับเนื้อหาที่
ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการ
การเตรียมความ
พร้อมของ
ผู้เรียนก่อนการ
ฝึกสหกิจศึกษา 
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16 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 5(450) 
การฝึ กปฏิ บั ติ งานในสถานบริ การ
สาธารณสุข และโรงพยาบาล เน้นงาน
โภชนาการและการก าหนดอาหารในชุมชน 
จัดท าโครงการศึกษาชุมชนวิเคราะห์และ
จัดล าดับปัญหาชุมชน และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึก
ปฏิ บั ติ ตามแนวทางที่ เสนอและการ
แก้ปัญหา 

การฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
5(450) 
การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถาน
บริการอาหาร งานโภชนบริการ โภชน
บ าบัด โภชนคลินิก และโภชนชุมชน 
จัดท าโครงการ และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในงานโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในโรงพยาบาลให้นับจ านวน
ชั่วโมงอย่างน้อย 450 ชั่วโมง หรือฝึก
ต่อไปจนถึงจ านวนชั่ วโมงครบ 900 
ชั่วโมง เพ่ือรองรับการสอบใบประกอบ
วิชาชีพนักก าหนดอาหารแห่งประเทศ
ไทย 

จัดโปรแกรมการ
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน
โรงพยาบาลให้
นับจ านวน
ชั่วโมงอย่างน้อย 
450 ชั่วโมง หรือ
ฝึกต่อไปจนถึง
จ านวนชั่วโมง
ครบ 900 ชั่วโมง 
เพ่ือรองรับการ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพนัก
ก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย 

17 การสัมมนาทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 
งานวิจัย และบทความทางวิชาการด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหารและสาขา
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องซึ่ งตี พิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ การเสนอด้วยวาจา และการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

การสัมมนาทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 1(0-2-1) 
การสืบค้นและการเสนอบทความวิจัย
และบทความวิชาการด้านโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร และสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ ด้วยวาจา และการอภิปราย
งานวิจัย 

ปรับเนื้อหาโดย
เน้ น เรื่ อ งการ
สืบค้นและการ
น า เ ส น อ
บทความวิจัยที่
เกี่ ยวข้ องด้ าน
โภชนาการและ
ก า ร ก า ห น ด
อาหารเป็นหลัก 

18 การศึกษาวิจัยทางด้านโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 
ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการศึกษา
ทางโภชนาการ และการก าหนดอาหารการ
สร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนโครงร่างการวิจั ย การเขียน
รายงาน และการน าเสนอโครงร่าง 

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 
ประเภทและรูปแบบการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย การออกแบบการศึกษาทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
การสร้ างเครื่ องมื อวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล การใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและ
น าเสนอโครงร่างการวิจัย การเขียน

ป รั บ ก ระชั บ
เนื้อหาที่ส าคัญ
และจ าเป็ นต่อ
การศึกษาวิจัย
ตั้ ง แ ต่ ก า ร
อ อ ก แ บ บ
การศึกษาจนการ
เขี ยนรายงาน
ผลงานวิจัย 
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รายงานผลการวิจัย 
19 หัวข้อพิ เศษทางโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร 2(2-0-4) 
แนวทางงานวิจัยทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหารที่นักศึกษาสนใจศึกษา จาก
ข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ และ/หรือมีโอกาสได้
ฝึกปฏิบัติการเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ
ท าวิจัย ของตนเอง โดยอยู่ในความดูแลของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2(1-2-3) 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
ฝึกปฏิบัติการเพ่ือเตรียมพร้อมในการ
ท าวิจัย น าเสนอและอภิปรายข้อมูล
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ปรับเน้นเนื้อหา
ในกระบวนการ
ทบทวนวรรรก
รรมที่ เกี่ยวข้อง
กั บ หั ว ข้ อ ที่
นักศึกษาสนใจ
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการท า
วิจัย 

20 โภชนาการและนักกีฬา 3(3-0-6) 
ความส าคัญของโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร กับการออกก าลังกาย 
หลักการก าหนดอาหารในนั กกีฬาให้
เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน และ
ประเภทของกีฬาที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ในการเคลื่อนไหว การเก็บส ารองพลังงาน 
การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อม
และระหว่างการแข่ งขัน  การส่ งเสริม
สมรรถนะของร่างกายในนักกีฬา โดยใช้
หลักการทางโภชนาการ 

โภชนาการส าหรับนักกีฬา  
3(3-0-6) 
ความส าคัญของโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร กับการออกก าลังกาย 
การก าหนดอาหารในนั กกี ฬาให้
เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน 
และประเภทของกีฬา การค านวณหา
พลังงานที่ต้องการส าหรับนักกีฬาแต่
ละประเภท การใช้อาหารเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะของร่ างกายในนั กกีฬา 
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร การแนะน า
ความรู้ เรื่ องโภชนาการ และการ
ประกอบอาหารที่ เหมาะสมส าหรับ
นักกีฬา จัดท าและพัฒนาต ารับอาหาร
มาตรฐานส าหรับนักกีฬา การศึกษา
นอกสถานที ่

เพ่ิ ม เนื้ อ ห า 
ผลิตภัณฑ์เสริม
อ า ห า ร  ก า ร
แนะน าความรู้
เรื่องโภชนาการ 
แ ล ะ ก า ร
ประกอบอาหาร
ที่ เห ม า ะ ส ม
ส าหรับนักกีฬา 
จั ด ท า แ ล ะ
พั ฒ นาต ารั บ
อาหารมาตรฐาน
ส าหรับนักกีฬา 
แ ล ะจั ด ให้ มี
การศึกษานอก
สถานที ่

21 อาหารตามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
เชื่อกับการบริโภค เปรียบเทียบคุณค่าสาร
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ของ
อาหารแต่ละประเภท การก าหนดอาหาร
และดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และสั งคม อิทธิพลต่อวัฒนธรรมและ

อาหารเล่าขานวัฒนธรรม  
3(3-0-6) 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความเชื่อกับการบริโภคแต่ละภูมิภาค
ของไทย เปรียบเทียบคุณค่าสารอาหาร 
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละ
ประเภท การก าหนดอาหารและ
ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต

เพ่ิมเนื้อหาการ
ก าหนดอาหาร
และดั ดแปลง
อ า ห า ร ใ ห้
เหมาะสมกับวิถี
ชี วิ ต ค ว า ม
เ ป็ น อ ยู่
วัฒนธรรม ของ
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ล า
ดับ 

ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563 เหตุผล 

ศาสนา ที่มีผลต่อการบริโภคและสุขภาพ 
วัฒนธรรมตะวัตก วัฒนธรรมตะวันออก ที่
มีผลต่อการบริโภคและสุขภาพของคน 
ความรู้และวัมนธรรมเกี่ ยวกับอาหาร
นานาชาต ิ

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สั งคม อิทธิพลของวัฒนธรรมและ
ศาสนาที่มีต่อการบริโภคและสุขภาพ 
ความรู้และวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร
อาเซี ยน อาหารตะวันตก อาหาร
ตะวันออก ที่มีผลต่อการบริโภคและ
สุขภาพของคน 

แต่ ละท้ องถิ่ น 
หรือเชื้อชาติ 

22 นโยบายโภชนาการ 3(3-0-6) นโยบายการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพตามมาตรฐานด้ าน
โภชนาการให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
การพัฒนาระบบการด าเนิ นงานด้ าน
โภชนาการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
เปรียบเทียบ ในประเทศ และต่างประเทศ
  
 

นโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพด้ าน
โภชนาการ 3(3-0-6)  
นโยบายการส่ งเสริ มสุ ขภาพตาม
มาตรฐานด้ านโภชนาการให้ กั บ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การพัฒนาระบบการ
ด าเนิ นงานด้ านโภชนาการอย่ าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ เปรียบเทียบ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

เพ่ิมนโยบายด้าน
โภ ช น า ก า ร
ต่างประเทศ 

 3.2 ค าอธิบายรายวิชาใหม่ของหลักสูตร 
 อาจารย์สุจาริณี  สังข์วรรณะ เสนอให้พิจารณาค าอธิบายรายวิชาใหม่ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านเสนอเพ่ือร่วมพิจารณา  
 มติที่ประชุม: เห็นสมควร รายละเอียดดังตาราง 
ล าดับ ค าอธิบายรายวิชาใหม่ของหลักสูตร 

1 การดัดแปลงอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ  
ลักษณะส าคัญทางโภชนาการของอาหารไทยในแต่ละท้องถิ่น วัตถุดิบเทคนิคในปรับสูตร
อาหารเพ่ือลดหวาน มัน เค็ม การประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีสารพฤษเคมีมาประกอบอาหาร การจัดท าต ารับมาตรฐาน 
การค านวณต้นทุน ปฏิบัติการดัดแปลงอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 

2 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมของอาหารเอเชีย อาหรับ และยุโยป การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ 
เครื่องปรุง เครื่องเคียง และอุปกรณ์ วิธีการประกอบอาหารขั้นพ้ืนฐานของอาหารนานาชาติ
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การจัดจานอาหารและการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรมการ
บริโภค การค านวณต้นทุน ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าอาหารนานาชาติเพ่ือสุขภาพ 

3 อาหารว่างและขนมเพื่อสุขภาพ  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ประเภท 
วัตถุดิบ วิธีการปรุง อุปกรณ์ในการผลิต การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟการค านวณต้นทุน 
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ล าดับ ค าอธิบายรายวิชาใหม่ของหลักสูตร 
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าอาหารว่างและขนมเพ่ือสุขภาพ 

4 การดัดแปลงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ  
ความเป็นมาและวัฒนธรรมของอาหารไทย การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่อง
เคียง และอุปกรณ์  วิธีการประกอบอาหารขั้นพ้ืนฐานของอาหารไทยให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การจัดส ารับและการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรมการบริโภค การค านวณ
ต้นทุน ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 

5 วัตถุดิบอาหารและงานเตรียม  
การจ าแนกประเภท ลักษณะ และวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆ การจัดเตรียมวัตถุดิบเพ่ือปรุง
ประกอบให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร หลักการเลือกซื้อ หลักการเตรียมวัตถุดิบ หลักการ
ประกอบอาหาร หลักการเก็บรักษาอาหาร รวมถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ  การฝึก
ปฎิบัติการใช้อุปกรณ์ภายในครัวให้เหมาะสมตรงประเภทการใช้งาน 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  
นิยามและความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ชนิดและประเภทของอาหารเพ่ือ
สุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขั้นตอนและ
กระบวนการผลิต การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในการ
พัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ กฎหมายการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคิดค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย 

7 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร  
คุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร เครื่องมือและวิธีการในการควบคุมคุณภาพ
อาหาร  การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยด้วยวิธีอย่างง่าย ฉลากอาหาร การประกันคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพอาหารของไทยและนานาชาติ มาตรฐานอาหารฮาลาล 

8 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง  
หลักศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร การเลือกภาชนะอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ที่เหมาะสม
ในการตกแต่งอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแต่งอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึง
เครื่องดื่มให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ การจัดรายการอาหารส าหรับงานเลี้ยง การจัดส ารับ
และการจัดเสิร์ฟตามวัฒนธรรมการบริโภค หลักการออกแบบภายในร้านอาหาร เทคนิคใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานเลี้ยง 
การจัดท ารายงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงลักษณะทางกายภาพกับการเพ่ิมจุด
ขายอาหารกับสื่อโฆษณา และการออกแบบหน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า 

9 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ความคิดเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือผลิตชิ้นงานในรูปแบบมัลติมีเดีย การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ การน า
องค์ประกอบ ตัวอักษร  เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์ มาประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ประเภทของสื่อ สื่ออินโฟกราฟฟิก (infographic) การพัฒนาบน
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ล าดับ ค าอธิบายรายวิชาใหม่ของหลักสูตร 
สื่อส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล และการน าไปประยุกต์ใช้งาน 

10 ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ 
ประเภทและรูปแบบของธุรกิจอาหาร การจัดอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ วิธีการให้บริการ 
การควบคุมคุณภาพอาหารในธุรกิจอาหาร เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การ
วางแผนการท าธุรกิจอาหาร การจัดการงบประมาณ การค านวณต้นทุนผลก าไร การจัดการ
วัตถุดิบและการจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ การตลาดการและส่งเสริมการขาย 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับจัดตั้งสถานประกอบการ และการค านวณภาษี 

11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับงานโภชนคลินิก  
ค าศัพท์ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานโภชนคลินิก เน้นทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนโต้ตอบ
ทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดและเขียนเพ่ือการน าเสนองานการเขียน
รายงานหรืออ่ืนๆที่จ าเป็นตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพ 

12 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 
ทักษะและการพัฒนาด้านการพูด การพูดในที่สาธารณะ ศิลปะในการให้ค าปรึกษา วิธีการ
การสร้างความสัมพันธ์ และการตอบสนองต่อผู้อ่ืน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลได้ส ารวจ
ตัวเองจนเกิดการพัฒนาชีวิต และก าหนดเป้าหมายใช้ชีวิตในทางที่น่าพึงพอใจและสร้างสรรค์ 
ตลอดจนไปถึงขั้นการปรับปลี่ยนพฤติกรรม 

13 โรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับอาหารและภาวะวิกฤติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมแทบอลิซึมของสารอาหารกับภาวะโภชนาการ สาเหตุ พยาธิ
สรีรวิทยา อาการแทรกซ้อนจากภาวะทุพโภชนาการ วิธีการวิเคราะห์และการแปลผลภาวะ
โภชนาการของโรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับอาหารและภาวะวิกฤติ 

14 โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง     
การประเมินพลังงานในอาหาร สมดุลพลังงาน การวัดองค์ประกอบร่างกาย การค านวณ
พลังงานที่ร่างกายการต้องการต่อวัน อาหารเพื่อการลดไขมันและเพ่ิมมวลกล้ามเนื้อ  เทคนิค
การปรับพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือการดูแลรูปร่าง การออกก าลังกายเพ่ือปรับรูปร่างและ
สร้างความแข็งแรง 

15 การค านวณและหน่วยการวัดในงานโภชนาการ 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ มาตราวัด อัตราส่วน หลักการค านวณ การเทียบสัดส่วน การแปลง
หน่วยมาตราวัดในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร รวมถึงหน่วยวัดในงานโภชนาการ
ชุมชนและโภชนาการทางคลินิก 

16 โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ 
การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานทางโภชนาการ Immucal nutrient เพ่ือวิเคราะห์พลังงานและ
สารอาหาร เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน การใช้ชุดโปรแกรม
พ้ืนฐานทางส านักงานเพ่ือสร้างเอกสาร การเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอผล
เกี่ยวกับการวิเคราะห์พลังงานและสารอาหารในรูปแบบ กราฟ แผนภูม ิ
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การจัดท า มคอ.2  
 อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ ขอให้ที่ประชุมแบ่งความรับผิดชอบในการจัดท า มคอ.2 ส่วนอ่ืน
นอกเหนือจากเรื่องรายวิชาและแผนการเรียน อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง เสนอว่า ควรแบ่งตาม
ความรับผิดชอบงานหลักสูตรตามที่อาจารย์แต่ละท่านดูแลอยู่แล้ว และส่วนอ่ืนนอกเหนือจากนั้นให้แบ่ง
ตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม: แบ่งความรับผิดชอบดังนี้ 

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวดที่ 3 สามารถจัดท าโดยน ารายวิชาที่ผ่านมติที่ประชุม
ใส่ลงในแบบฟอร์ม  

2. หมวดที่ 3  
- งบประมาณตามแผน (อาจารย์ปัทมาภรณ์) 

  - องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (อาจารย์สุจาริณี) 
- ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (อาจารย์ปัทมาภรณ์) 

3. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล (อาจารย์จุฑาวรรณ) 
4. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา (อาจารย์จุฑาวรรณ) 
5. หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ (อาจารย์ปัทมาภรณ์) 
6. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร (แบ่งตามความรับผดิชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร) 
5.2 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 การปรับค าอธิบายรายวิชาตามมติที่ประชุม จะต้องท าตารางเพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง
ค าอธิบายของหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุเหตุผล  
 มติที่ประชุม: มอบหมายให้อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า จัดท าตารางดังกล่าว โดยไม่ต้องใส่
รายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากทางส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้เปลี่ยนและเรียงล าดับการเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปใหม่ท้ังหมดก่อนการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงสามารถระบุเฉพาะรายวิชาของหลักสูตรได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
  
ปิดประชุม  เวลา   18.00  น. 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์) 
             กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร 
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(ลงชื่อ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ) 

               ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
2. ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม ที่ปรึกษาสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
3. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาโภชนวิทยาละการก าหนดอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. คุณสุรีพร สว่างชาติ ตัวแทนบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากัด 
5. อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ   
6. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ        
7. อาจารย์ ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ      
8. อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ      
9. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตรฯ 

 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 

อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เปิดประชุมการวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 รวมถึงแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแก่ที่ประชุม จากนั้นจึงน าเสนอข้อมูล
และรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง รวมถึงข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรที่ปรับปรุง แก่คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร  
1. ชื่อสาขาวิชา  

- อาจารย์พัชราณีเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า กรณีอยากให้นักศึกษาสมัครท างานได้หลากหลาย ควร
มีค าว่าอาหารไว้ด้วย ซึ่งอาจจะตั้งชื่อว่า “อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร” 

- อาจารย์สุนาฎ แนะน าว่า กรณีที่อยากให้นักศึกษาท างานในต าแหน่งนักก าหนดอาหารและ
สามารถสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักก าหนดอาหาร (CDT) ได้เมื่อเรียนจบ ควรจะให้ชื่อสาขามีค าว่า 
“การก าหนดอาหาร”  
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2. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- อาจารย์สุนาฎ แนะน าว่า อาชีพนักโภชนาการกีฬา ในสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย 

สถาบันสุขภาพ และสถานออกก าลังกาย เป็นส่วนหนึ่งของนักโภชนาการหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ 
ดังนั้นน าไปรวมกัน ดังนี้ นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โรงเรียน หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพหรือสถาบันสุขภาพ  สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสถาน
ออกก าลังกาย และสถานประกอบการที่มีการให้บริการด้านอาหาร บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร  
3. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

- สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาจารย์พัชราณีเสนอว่าควรเขียนสถานการณ์ใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ชั้นเจนขึ้น เช่น ในประเทศเน้นนวัตกรรมทางหลักสูตรจึงได้เพ่ิมนวัตกรรม
อาหาร 

- สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัตนธรรม อาจารย์สุนาฎแนะน าว่าควรเพ่ิม
สถานการณ์ที่ทางหลักสูตรจะเตรียมตัวให้นักกับศึกษามีความพร้อมในการเป็นนักก าหนดอาหารและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอาหาร ด้านโภชนาการ และกระบวนการดูแลทาง
โภชนาการประกอบด้วย ด้านการประเมินภาวะโภชนาการ ด้านการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการ การ
ให้แผนโภชนบ าบัดหรือก าหนดอาหาร และการติดตามประเมินผลของแผนโภชนบ าบัด  
4. ผลกกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร  

- การพัฒนาหลักสูตรฯ อาจารย์สุนาฎ แนะน าให้เพ่ิมจุดเด่นเกี่ยวกับบทบาทของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ไม่เพียงแค่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แต่ยังสามารถก าหนดอาหารเพ่ือบ าบัดเฉพาะโรคได้
ด้วย รวมทั้งเพ่ิมทักษะทางชุมชนในต่างประเทศ 

- ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อาจารย์พัชราณี เสนอให้เพ่ิมนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นนโยบายท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหาร 
5. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- อาจารย์สุนาฎ เสนอว่า หลักสูตรฯควรเขียนความต้องการในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนขึ้น 
โดยเน้นให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และทักษะในด้านต่างๆดังนี้ ด้านอาหาร โภชนาการ และกระบวนการ
ดูแลทางโภชนาการประกอบด้วย ด้านการประเมินภาวะโภชนาการ ด้านการวินิจฉัยทางด้าน
โภชนาการ การให้แผนโภชนบ าบัดหรือก าหนดอาหาร และการติดตามประเมินผลของแผนโภชน
บ าบัด ซึ่งนักศึกษาจะต้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบ าบัดโรค  

- อาจารย์สุนาฎเสนอว่า ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนให้ครอบคลุมการก าหนดอาหารด้วย ให้
ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคและหลังเกิดโรค 
7. แผนปรับปรุง 

- อาจารย์พัชราณีเสนอแนะว่า แผนในการปรับปรุงครั้งนี้ควรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการเป็นศูนย์กลางในด้านอาหาร 
8. การจัดการเรียนการสอน 

8.1 หมวดวิชาอาหาร 
- อาจารย์สุนาฎเสนอแนะดังนี้  
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1) ควรรวมรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและวัตถุดิบอาหารและงานเตรียม 
เป็น วิชาหลักการประกอบอาหาร (Principle of cookery) หรือ วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 
(Science of cookery)   

2) ให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาระบบการจัดบริการอาหาร โดยย้ายบางส่วนมาจาก
วิชาการดัดแปลงอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารท้องถิ่น อาหารว่างและขนมเพ่ือสุขภาพ  

3) ควรรวมรายวิชาการดัดแปลงอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ การดัดแปลงอาหาร
นานาชาติเพ่ือสุขภาพ อาหารว่างและขนมเพ่ือสุขภาพ และการดัดแปลงอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 
หรืออาจจะรวมรายวิชาอาหารเล่าขานตามวัฒนธรรมและการดัดแปลงอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพเป็น
วิชาเดียวกัน 

4) รายวิชาระบบการจัดบริการอาหาร รายวิชาการควบคุมและประกันคุณภาพ
อาหาร ควรรวมเป็นวิชาเดียวกัน 

5) รายวิชาธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ควรเปลี่ยนเป็นการจัดการธุรกิจ
อาหาร (Food business management)  

- อาจารย์พัชราณีเสนอแนะดังนี้ 
1) ลดหน่วยกิตรายวิชาการค านวณและหน่วยการวัดในงานโภชนาการ จากเดิม 3 

หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต  
8.2 หมวดวิชาโภชนาการ 

- อาจารย์พัชราณีเสนอแนะว่า รายวิชาโรคไม่ติดต่อที่สัมพันธ์กับอาหารและภาวะวิกฤติ 
ควรเปลี่ยนชื่อให้สื่อกับค าอธิบายรายวิชาและควรเรียนคู่กันในรายวิชาโภชนบ าบัด 

 
8.3 หมวดวิชาก าหนดอาหาร 

- อาจารย์สุนาฎเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรเพ่ิมหน่วยกิตวิชาโภชนบ าบัด จากเดิม 3 หน่วยกิต เป็น 4-6 หน่วยกิต และ

ควรจัดการเรียนการสอนแบบ problem base learning และควรน ารายวิชาโภชนาการคลินิกและ
การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์สอนควบคู่ไปด้วยเพื่อความสอดคล้อง  

 2) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับงานโภชนคลินิก อาจไม่จ าเป็นต้องเรียน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีรายวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ทางหลักสูตรฯมองว่าควรเพ่ิม
รายวิชานี้เนื่องจากนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ  

3) ควรให้วิชาการพูดและจิตวิทยาเชิงโภชนาการเป็นวิชาแกน ไม่ควรให้เป็นวิชา
เลือก 

- อาจารย์พัชราณี เสนอแนะว่า ควรให้สลับการสอนวิชาการพูดและจิตวิทยาเชิง
โภชนาการขึ้นก่อนรายวิชาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางอาหารและโภชนาการ 

- ตัวแทนบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากัด เสนอแนะว่า จากประสบการณ์ในการรับ
นักศึกษาฝึกงาน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ผลดีควรจัดการสอนแบบให้ตัวอย่างกลับไปท าเป็น
การบ้าน จะท าให้เขาเข้าใจเนื้อหา 

8.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
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- อาจารย์สุนาฎเสนอให้เพ่ิม ชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากเดิม 450 ชั่วโมง เป็น
อย่างน้อย 500 ชั่วโมง 

- อาจารย์พัชราณีเห็นด้วยกับอาจารย์สุนาฎเรื่องการเพ่ิมรายวิชาฝึกประสบการณ์และ
เสนอเพ่ิมการฝึกงานโดยเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 

- ตัวแทนบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากัด เสนอแนะว่า การฝึกงานอยากให้มีการ
หมุนเวียนเป็น 6 เดือน เนื่องจากเดิมที่เคยฝึก 2 เดือน ท าให้เกิดปัญหาคือ นักศึกษามีเวลาไม่มากพอ 
ระยะเวลาในการเรียนหกเดือนนี้เราจะจัดสอนครบในแต่ละด้าน คือ ด้านโภชนาการ ด้านอาหาร และ
ด้านควบคุมคุณภาพ ซึ่งทางบริษัทสามารถรับนักศึกษาได้รอบละ 15 คน แต่อย่างไรก็ตามก็มีบริษัทใน
เครือด้วย  
9. อ่ืนๆ 

- อาจารย์พัชราณี ขอให้ทางหลักสูตรฯตรวจสอบว่า กรณีใช้วุฒิ วท.บ. รายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์สามารถใช้วิชาที่เกี่ยวข้องทดแทนได้หรือไม่ และอาจารย์สุนาฎเสนอว่าควรให้มีเรียนวิชา 
เคมี ชีวเคมี และเคมีอินทรีย์ ที่เก่ียวกับงานโภชนาการ 

- อาจารย์พัชราณี จุดเด่นรายวิชาของหลักสูตรได้แก่ โภชนาการเพ่ือการปรับรูปร่าง การพูด
และจิตวิทยาทางโภชนาการ การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ และธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการราย
ใหม่ แต่ควรมีการเรียงล าดับการเรียนก่อนหลังใหม่ และเพ่ิมจุดเด่นในการมอบทุนการศึกษา 
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา  12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร  
(อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์) 

     กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
       (อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ) 

      ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
1. ชื่อ นางสาวสุจาริณี  นามสกุล สังข์วรรณะ 

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

ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์)  
 
 
  

มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการร่วม 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 

ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาโภชนวิทยาและการก าหนด
อาหาร  เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2556 

 
1.3 ผลงานทางวิชาการ  

          1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 
          1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019). 

Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th 
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019). 
26- 27 August 2019. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham. Mahasarakham 
university printing. 

สุจาริณี สังข์วรรณะ, นพวรรณ แสงสว่าง, กุลิสรา สชีมภู, ณัฏฐา สันธินาค, กนต์ธีร์ สุรพาล, 
และพิชญา นาคย่านยาว. (2562) การประเมินความหลากหลายของรูปแบบอาหารว่างที่
เป็นผลไม้ต่อการบริโภคผลไม้ของเด็กวัยเรียน. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. 
หน้า 991-996. มหาวิทยาลัยรังสิต. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต  

Sangwanna S., Thongpraseart C. (2019). Breakfast Skipping Habit Effect To Energy And 
Nutrients Intake Among University Students. The IRES 157th International 
Conference. 18-19 March 2019. (12-15) Kuala Lumper. Malaysia. 

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



131 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

131 

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

Sangwanna, S., Songchitsomboon, S., Wongpiyachon, S., Sribua, T., and Komindr, S.  
(2 016 ).  The Effect of Consumption of Sangyod Phattalong Brown Rice 
for White Rice on Fasting Plasma Glucose, HbA1 c and Insulin in T2 DM 
During 24  Weeks. Proceedings of the Thaksin University Conferences 2 6 th.  
25th-29th May 2016.  (96-100).  Songkhla: Thaksin University. 

1.3.3  บทความทางวิชาการ   
 -  
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์   
        - 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน  
 3 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาวิชาชีพนักก าหนดอาหารและจริยธรรมวิชาชีพ 
1.5.2 วิชาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 
1.5.3 วิชาโภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย 
1.5.4 วิชาโภชนาการและผู้สูงอายุ 
1.5.5 วิชาระบาดวิทยาโภชนาการ 
1.5.6 วิชาอาหารตามวัฒนธรรม 
1.5.7 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการ 
1.5.8 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
1.5.9 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 

  1.5.10 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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2.  ชื่อ นางสาวศกุนตาล์  นามสกุล มานะกล้า 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโภช
นวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

2557 

ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ์
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2554 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล   
 - 
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019). 
Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th 
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019). 
26- 27 August 2019. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham. Mahasarakham 
university printing. 

Jaroennon P., Chatree Y. and Manakla S. (2019). Screening of gamma-oryzanol 
content from Thai rice bran water extracts for development of a cold drink 
product. Interprof. J. Health Sci. Volume 17, No. 1 January – June. 2019: 9-14 

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. 
2.3.3  บทความทางวิชาการ     
 - 
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์   
        - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
4 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ 
2.5.2 วิชาสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 
2.5.3 วิชาวิทยาศาสตร์การอาหารทางโภชนาการ 
2.5.4 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการ 
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2.5.5 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
2.5.6 วิชาโภชนาการและการก าหนดอาหารที่ทันสมัย 
2.5.7 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 

  2.5.8 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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3. ชื่อ นางสาวจุฑาวรรณ นามสกุล  นวลจันทร์คง         
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ
ร่วม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
สถาบันโภชนาการ) 

2559 

ปริญญาตรี วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยรังสิต 2556 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

- 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019). 
Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th 
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019). 
26- 27 August 2019. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham university printing. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ     

- 
3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์    

- 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 6 เดือน 
3.5  ภาระงานสอน 

 3.5.1 วิชา โภชนาการชุมชน 1 
3.5.2 วิชาการประเมินภาวะโภชนาการ 
3.5.3 วิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 
3.5.4 วิชาโภชนาการชุมชน 1 
3.5.5 วิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 2 
3.5.6 วิชาสัมนาทางโภชนาการ 
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4. ชื่อ นางสาวสัจนา  นามสกุล พัฒนาศักดิ ์
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Microbiology and Immunology) Georgetown University  

Washington, D.C. USA. 
2554 

ปริญญาโท M.Sc.(Microbiology and Immunology)     
 

Georgetown University,  
Washington, D.C. USA. 

2546 
 

 M.Sc. (Molecular biology  and Genetic 
Engineering)     

Mahidol University 2544 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
4.3 ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  - 
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Phasuk, K., Pipitsombat, C., Pattanasak, S. and Piyawattanametha, W.  (2017).  A Fast 
Escherichia coli Detector for Water Inspection. Proceedings of the 
International Conference on Environmental Engineering, Science, and 
Management 16th.  17th-18th May 2017.  (610-615).  Bangkok: EEAT. 

Pattanasak, S. & Piyawattanametha, W.  (2016).  Virtual Biopsies with a MEMS 
Scanner Based Confocal Microscope. Proceedings of the  Annual IEEE 
International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems 
11th.  17th-20th April 2016.  (623-626).  Sendai: IEEE. 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  
 - 

 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          - 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน  
 5 ปี 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาชีววิทยา  1 
4.5.2 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 
4.5.3 วิชาชีววิทยา  2 

  4.5.4 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 
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5.  ชื่อ นางสาวปัทมาภรณ์  นามสกุล เจริญนนท์ 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 
ปริญญาตรี วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต 2554 

5.3 ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
 - 

          5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019). 

Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th 
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019). 
26- 27 August 2019. Mahasarakham. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham 
university printing. 

Jaroennon P., Chatree Y. and Manakla S. (2019). Screening of gamma-oryzanol 
content from Thai rice bran water extracts for development of a cold drink 
product. Interprof. J. Health Sci. Volume 17, No 1 January – June. 2019: 9-14 

ลัดดาวัลย์ กงพลี นาตยา ดวงประทุม เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ และปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ . 
(2561).  ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง.  ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 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  July – September. 
2017: 154-161.  

ปัทมาภรณ์  เจริญนนท์  และลัดดาวัลย์ กงพลี .  (2560).  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน 
ในการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม.  ปีที่ 25 , ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 87–94.    

ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และลัดดาวัลย์ กงพลี.  (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกระดูก 
เชิงกรานกับการปวดประจ าเดือน.  ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 5.  6 ตุลาคม 2560.  (1333-1343). 
ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 
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ลัดดาวัลย์  กงพลี  และปัทมาภรณ์  เจริญนนท์ .  (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ 
การปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18.  18–20 พฤษภาคม 2560. (240-249). ชลบุรี: 
ซิตี้พรินท์. 
5.3.3  บทความทางวิชาการ   
 - 

 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          - 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน  
 4 ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาชีวทั่วไป 
5.5.2 วิชาเคมีพ้ืนฐาน 
5.5.3 วิชาเคมีอินทรีย์ 
5.5.4 วิชาเคมี 2 

 5.5.5 วิชาปฏิบัติการเคมี 2 
5.5.6 วิชาปฏิบัติการชีวทั่วไป 

 5.5.7 วิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทางโภชนาการ 
5.5.8 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
5.5.9 วิชาศึกษาท่ัวไป : สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 

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

การวิจัยเพ่ือส ารวจคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์นี้จะรวม คุณสมบัติด้านความรู้ทาง
วิชาชีพ และทักษะทางปัญญาไว้ด้วยกันเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต สาขา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ระดับปริญญาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จากจ านวนตลาดแรงงาน (องค์กร) ทั้งหมด 50 แห่งผลการส ารวจ มีความ
ต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต ดังนี้  

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 
 

S.D. แปลผล 
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา 

1. มีความรู้ด้านการประเมินภาวะโภชนาการ 
2. มีความรู้ด้านการก าหนดอาหาร 
3. มีความรู้ด้านโภชนาการตามวัฎจักรชีวิต 
4. มีความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  ใน

กระแสปัจจุบัน 
5. มีความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ 
6. มีความรู้ด้านโภชนบ าบัด 
7. มีความรู้ด้านกลไกของร่างกายที่สัมพันธ์กับโภชนาการ 
8. มีความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้สู่

ชุมชน 
9. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศ 
10. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้าน

โภชนาการ 
 
 

 
4.72 
4.81 
4.65 
4.20 
4.36 
4.58 
4.63 
4.26 

 
4.84 

 
4.17 

 
0.34 
0.17 
0.45 
0.72 
0.68 
0.72 
0.26 
0.31 

 
0.75 

 
0.54 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก  
มาก 

มากที่สุด
มากที่สุด 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 

รวม 4.52 0.72 มากที่สุด 
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คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 
 

S.D. แปลผล 
ด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1. มีความตรงต่อเวลา 
2. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
3. มารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตาม

กาลเทศะ 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. ล าดับความส าคัญของงานแต่ละชิ้นได้ 
6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
7. มีน ้าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
8. ความกระตือรือร้นในการท างาน 
9. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
10. มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานและองค์กร 

 
4.62 
4.31 
4.53 

 
4.39 
4.61 
4.70 
4.63 
4.71 
4.50 
4.52 

 
0.38 
0.80 
0.28 

 
0.61 
0.23 
0.50 
0.52 
0.47 
0.39 
0.44 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.55 0.46 มากที่สุด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. มีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการท างาน 
2. มีความซื่อสัตย์  
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. มีความละเอียดรอบคอบ 
5. เคารพสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผู้อื่น 
6. มีความเสียสละ 
7. มีความอดทน 
8. มีจิตบริการ 
9. มีความน่าเชื่อถือ 
10. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
4.53 
4.82 
4.50 
4.41 
4.34 
4.02 
4.56 
4.13 
4.72 
4.60 

 
0.26 
0.63 
0.56 
0.50 
0.56 
0.44 
0.56 
0.18 
0.55 
0.25 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด
มากทีสุ่ด 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.46 0.54 มาก 
ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การค านวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
2. หน่วยทางคณิตศาสตร์ เช่น กรัม มิลลิกรัม มิลลิลิตร 
3. การใช้เครื่องคิดเลข 
4. ความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. การใช้โปรแกรมค านวณสารอาหาร 
6. โปรแกรม Microsoft Word 
7. โปรแกรม Microsoft Excel 
8. โปรแกรม Microsoft Power point 
9. โปรแกรม Photoshop 

 
4.53 
4.70 
4.10 
3.78 
3.61 
3.32 
4.75 
4.40 
4.10 

 
0.13 
0.40 
0.65 
0.09 
0.12 
0.30 
0.68 
0.45 
0.62 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด

มาก 
มาก 



141 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

141 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 
 

S.D. แปลผล 
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น รับ-ส่ง

อีเมลล์ ถ่ายโอนข้อมูล สืบค้นข้อมูล 
4.45 0.31 มาก 

รวม 4.47 0.38 มาก 
 
การจัดอับดับความส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ อันดับ 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะทางปัญญา 4.52 มากที่สุด 2 
2. ด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.55 มากที่สุด 1 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.46 มาก 4 
4. ด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.47 มาก 3 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 86) มีอายุระหว่าง 25-
45 ปี (ร้อยละ 63) และมีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี (ร้อยละ 35) 

ความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุมการประเมินตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ผลการประเมินจากผู้ต้องการใช้บัณฑิต มีดังนี้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
คุณสมบัติด้านการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.55) ด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางปัญญา ด้านด้านคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( ) 4.52, 4.47 และ 4.46 ตามล าดับ  
พบว่าผู ้ต ้องการใช้บ ัณฑิตต้องการบัณฑิตสาขา โภชนาการและการก าหนดอาหาร ที ่มีการ
ปฏิบัติงานดี รู ้จักสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีทักษะทางปัญญาและความรู้เกี ่ยวกับ
วิชาชีพที ่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่า งมีประสิทธฺภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ซึ่งประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 
ช่ือย่อ: วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics 
ช่ือย่อ: B.Sc. (Nutrition and Dietetics) 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 
ช่ือย่อ: วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 
ช่ือย่อ: B.Sc. (Nutrition and Dietetics) 

เพื่อให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ลดจ านวนหน่วยกิตจากเดิม 129 เป็น 130  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต หน่วยกิต เพ่ือให้หลักสูตรจัดการเรียนการ 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต 

สอนได้อย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบกับ
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และสมาคม 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8   หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 หน่วยกิต 

นักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 86 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 82 หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 78 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 76 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 8 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาบังคับ) 
SND103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการระบบการบริการอาหาร 
Food Service System Management 
หลักการการบริหารจัดการด้านอาหารและ
การบริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทั้ง
ใน สถ าบั น  ส ถ าน ป ระกอบ การ  แล ะ
โรงพยาบาล การบริหารงานบุคคลและ
การเงิน การวางแผน อาคารและอุปกรณ์ 
การก าหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การ
บริการ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ การ
ควบคุมคุณภาพและราคา การปรับต ารับให้
เหมาะกับการประกอบอาหารจ านวนมาก 
สุขาภิบาลทางอาหารและความปลอดภัยใน
อ าห า ร  ก ารน า ร ะ บ บ เอ ช เอ ซี ซี พี ไป
ประยุกต์ใช้ในระบบการบริการอาหาร การ
ฝึกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการด้าน
อาหารและการบริการอาหารในสถาบัน 
สถานประกอบการ และโรงพยาบาล การดู
งานนอกสถานท่ี 
 
 
 
 

3(2-2-5) SND112 ระบบการบริการอาหาร 
Food Service Systems  
การบริหารจัดการด้านอาหารและการ
บ ริ ก า ร อ าห า ร ต าม ห ลั ก โภ ช น าก า ร 
โครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุคคลและการเงิน การวางผังอาคารและ
อุปกรณ์ การก าหนดรายการอาหาร การ
จัดซื้อ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ การ
ควบคุมคุณภาพและราคา การปรับต ารับให้
เหมาะกับการประกอบอาหารจ านวนมาก 
การบริหารจัดการด้านอาหารและการ
บริการอาหารในสถาบัน สถานประกอบการ 
และโรงพยาบาล 

3(2-2-5) ตั ด เนื้ อ ห า ที่ ซ้ า กั บ วิ ช า
สุขาภิบาลและความปลอดภัย
ในอาหารออก 
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หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาบังคับ) 
SND105 สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 

ของอาหาร 
Food Sanitation and Food Safety 
หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยใน
อาหารผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ สถานการณ์
ด้านอาหารปลอดภัยในปัจจุบัน อันตราย
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในอาหาร โรค
และความผิดปกติที่ เกิดจากอันตรายใน
อาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคลในการผลิต
อาหาร สุขาภิบาลในการประกอบอาหารใน
โรงพยาบาล และมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัยในการผลิตอาหาร พระราชบัญญัติ
อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัยของไทยและสากล การ
จัดการด้านอาหารปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน
และภัยธรรมชาติ 

3(3-0-6) SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 
Food Sanitation and Food Safety 
อันตรายในอาหาร ปฏิบัติวิเคราะห์อันตราย
ในอาหาร โรคและความผิดปกติที่เกิดจาก
อันตรายในอาหาร สุขลักษณะอาหาร หลัก
สุขาภิบาลในการผลิตอาหารและบริการ 
สุขลักษณะส่วนบุคคล ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัยของไทยและสากล ระบบ 
GMP HACCP BRC และ ISO 22000 การ
จัดการด้านอาหารปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน 

3(2-2-5) เพิ่ ม ป ฏิ บั ติ ง าน วิ เค ร า ะ ห์
อันตรายในอาหารและปรับให้
ค าอธิบายส่วนระบบด้านความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น อ า ห า ร ใ ห้
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

SND108 วิทยาศาสตร์การอาหารทางโภชนาการ 
Food Science in Nutrition 
ความหมายและความสมัพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์การโภชนาการและการก าหนด
อาหาร สถานการณ์การผลิต บริโภคการ
น าเข้า และส่งออกอาหารของไทย 
องค์ประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลง
และการควบคุมสมบัติทาง โภชนาการ 

3(2-2-5) SND113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงาน
โภชนาการ 
Food Science and Technology in 
Nutrition 
ความหมายและความสมัพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์การโภชนาการและการก าหนด
อาหาร องค์ประกอบในอาหาร การ
เปลี่ยนแปลง กายภาพ เคมี และชีวภาพของ

3(2-2-5) เพิ่ ม เนื้ อหาส่วนเทคโนโลยี
อาหาร 
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กายภาพ เคมี และชีวภาพของอาหาร การ
ประเมินและควบคุมคณุภาพอาหาร การเน่า
เสียของอาหาร การใช้วิทยาศาสตร์การ
อาหารเพื่อถนอม แปรรูป และเกบ็รักษา
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

อาหาร การเน่าเสยีของอาหาร การประเมิน
และควบคมุคุณภาพอาหารเบื้องตน้ 
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
คุณภาพของอาหารการใช้วิทยาศาสตร์การ
อาหารเพื่อถนอม แปรรูป และเกบ็รักษา
ผลิตภณัฑ์อาหาร เทคโนโลยีในการผลิตและ
แปรรูปอาหาร 

SND218 โภชนาการและการก าหนดอาหาร ที่ทันสมัย 
Contemporary Food and Nutrition 
แนวโน้มและรูปแบบของการบริโภคอาหาร
ในปัจจุบัน อาหารฟังก์ช่ัน สารพฤกษเคมีใน
อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นิเวศวิทยา
ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร  ผล
ของกระบวนการผลิตอาหารต่อสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

2(2-0-4) SND120 โภชนาการและการก าหนดอาหาร ในกระแส
ปัจจุบัน 
Current trends in Food and Nutrition 
แนวโน้มในปัจจุบันของรูปแบบของการ
บริโภคอาหาร อาหารฟังก์ช่ัน สารพฤกษเคมี
ใน อ าห า ร แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ ร ร ม ช า ติ 
นิเวศวิทยาทางโภชนาการและการก าหนด
อาหาร  โภชนพันธุศาสตร์  และผลของ
กระบวนการผลิตอาหารต่อสิ่ งแวดล้อม 
เทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

3(3-0-6) เพิ่ ม เนื้ อหาทางโภชนพั นธุ
ศาสตร์ 

SND201 หลักโภชนาการมนุษย์ 
Principles of Human Nutrition 
ค วาม ส าคั ญ ขอ งโภ ชน าก าร  ใน ชี วิ ต 
ประจ าวัน ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึม
อาหาร การน าไปใช้ และการขับถ่าย เม
แทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

3(3-0-6) SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์                        
Biochemistry and Human Nutrition 
ความส าคัญของโภชนาการในชีวิตประจ าวัน 
บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จ าเป็น
ต่อร่างกาย ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึม
อาหาร การน าไปใช้ และการขับถ่าย ชีวเคมี

3(3-0-6) เพิ่ ม เนื้ อหาส่วนชีวเคมีทาง
โภชนาการ 
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วิตามินและเกลือแร่ น้ าและอิเล็กโตรไลต์ 
ความต้องการสารอาหาร บทบาทและหน้าที่
ของสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณ
สารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ 
ปัญหาสุขภาพความไม่สมดุลของสารอาหาร 

ทางโภชนาการ และเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและ
เกลือแร่ น้ าและอิเล็กโตรไลต์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ 
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความไม่สมดุลของ
สารอาหาร 

SND214 โภชนาการส าหรับการพัฒนาตามวัย 
Nutrition for Different Stages of 
Human Development 
ความส าคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 
หญิ งให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน 
ปฐมวัย วัยรุ่น วัยผู้ ใหญ่  และวัยสูงอายุ 
ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และ
อาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัย ปัญหาที่เกิด
จากความบกพร่ อ งและไม่ สมดุ ลทาง
โภชนาการ การป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการ
ในวัยต่างๆ การฝึกปฏิบัติการทางอาหารที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

3(2-2-5) SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต  
Nutrition for Life Cycle 
ความส าคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน วัย
เรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ความ
ต้องการพลังงาน สารอาหาร และอาหารที่
เหมาะสมในแต่ละวัย ปัญหาที่เกิดจากความ
บกพร่องและไม่สมดุลทางโภชนาการ การ
ป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ 
อิทธิพลของแต่ละช่วงวัยต่อการเลือกบริโภค
อาหาร การฝึกปฏิบัติการทางอาหารที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

3(2-2-5) เพิ่ ม เนื้ อห าส่ วนการ เลื อก
บริโภคอาหาร และเพิ่มการฝึก
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า งอ า ห า ร ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

SND220 กายวิ ภ าค ศาสตร์ แล ะส รี รวิ ท ย าท าง
โภชนาการ 
Anatomy and Physiology in Nutrition 
กายวิภาคศาสตร์ การเจริญ และการพัฒนา
ขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่และกลไกการ
ท างานของระบบต่างๆ ที่จ าเป็นในงาน

3(2-2-5) SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทาง
โภชนาการ 
Basic Anatomy and Physiology in 
Nutrition 
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การเจริญและ
การพัฒนาขั้นพื้นฐาน หน้าที่และกลไกการ

3(2-2-5) เพิ่ ม ส่ วน เนื้ อห ากล ไกการ
ปรับตัวของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย 
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โภชนาการและการก าหนดอาหาร ได้แก่ 
ระบบห่อหุ้ มร่างกายและโครงร่างของ
ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึก
และอวัยวะรับความรู้สึก 

ท างานของระบบต่างๆ ที่จ าเป็นในงาน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ได้แก่ 
ระบบห่อหุ้ มร่ างกายและโครงร่างของ
ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด 
ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึก
และอวัยวะรับความรู้สึก ตลอดจนศึกษา
กลไกการปรับตั วของระบบดังกล่าวใน
สภาวะต่างๆ ของร่างกาย 

SND306 การสื่ อส ารและการให้ ค าป รึกษาทาง
โภชนาการ 
Nutrition Communication and Diet 
Counseling 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ความส าคัญของการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนา
สุขภาพและสาธารณสุข องค์ประกอบของ
การประชาสัมพันธ์ กระบวนการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
รูปแบบ วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ใน
งานด้านสุขภาพ ทฤษฏีการสร้างพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา เทคนิค กลวิธี และขั้นตอน

3(2-2-5) SND224 การให้ ค าปรึกษาและการปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมการบริโภค 
Nutrition and Communication 
Counseling  
ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร
ที่ มี ผ ลต่ อก ารป รับ เป ลี่ ย น พ ฤติ ก รรม 
องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการ
สื่อสาร รูปแบบ วิธีการสื่อสารในงานด้าน
โภชนาการ หลักจิตวิทยาการสื่อสารและการ
ให้ค าปรึกษา ทฤษฏีการสร้างพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา เทคนิค กลวิธี และขั้นตอนการให้
ค าปรึกษาด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร การประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยน

3(2-2-5) ตัดเนื้อหาส่วนการด าเนินงาน
ด้ า น ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ ห า ท า งด้ า น
จิตวิทยาการสื่อสาร และการ
ฝึกปฏิบัติการการให้ค าปรึกษา
ท า ง โภ ช น าก า ร แ ล ะ ก า ร
ก าหนดอาหาร 
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การให้ค าปรึกษาด้ านโภชนาการ การ
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม 

ห รื อส ร้ า ง เส ริ มพ ฤติ ก รรม สุ ขภ าพ ให้
เหมาะสม การฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา
ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

SND207 โภชนาการและผู้สูงอายุ 
Nutrition and Aging 
สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับ
ผู้สูงอายุ การดูแลการบริโภคส าหรบัผู้สงูอายุ 
บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถานบริการ
สาธารณสุขท่ีมีต่อการด าเนินงานโภชนาการ
ของผู้สู งอายุการวิ เคราะห์อิทธิพลของ
วิตามิน และอาหารเสริมส าหรับผู้สูงอายุใน
สังคมไทย 

2(2-0-4) SND227 โภชนาการผู้สูงอายุและการชะลอวัย 
Elderly Nutrition and Anti-aging 
สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหา
สุขภาพและปัญหาโภชนาการที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
ผู้สูงอายุ  การประเมินและติดตามภาวะ
โภชนาการในผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาหารและยาในผู้สูงอายุ หลักการบริโภค
ส าหรับผู้ สู งอายุ  การออกก าลั งกายที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับสภาวะผู้สูงอายุ บทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน สิทธิ และหลักประกัน
สุขภาพต่อการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
โภชนาการเพื่อการชะลอวัย อิทธิพลของ
วิตามินและอาหารเสริมส าหรับผู้สูงอายุ 
โภชนเภสัชภัณฑ์กับผิวพรรณและชะลอวัย 

3(3-0-6) เพิ่มเนื้อหาหลักประกันสุขภาพ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
การชะลอวัย และโภชนเภสัช
ให้เข้ากับผู้สูงอายุสถานการณ์
ปัจจุบันของสังคมไทยที่ก าลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

SND210 โภชนาการแม่และเด็ก 
Maternal and Child Nutrition 
สถานการณ์ โภชนาการแม่และเด็กของ
ประเทศไทย ปัญหาโภชนาการของแม่ และ
เด็ก การส่งเสริมให้แม่ได้รับโภชนาการและ

2(2-0-4) SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และเด็กปฐมวัย 
Pregnancy lactation and childhood 
Nutrition 
สถานการณ์โภชนาการหญิงตัง้ครรภ ์หญิงให้

3(3-0-6) เพิ่มเติมส่วนโภชนาการของ
หญิงวัยเจริญพันธุ์ ตัดเนื้อหา
ผลกระทบระหว่างโภชนาการ
กับสุขภาพของแม่และเด็กมี
เนื้ อ ห า ซ้ า กั บ ปั ญ ห าท า ง
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การก าหนดอาหาร ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลัง
ตั้งครรภ์ ตลอดจนการส่งเสริมโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร ให้กับทารกแรกเกิด 
จนถึงอายุ 5 ปี ความสัมพันธ์ ผลกระทบ
ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพของแม่และ
พัฒนาการของเด็ก 

นมบุตรและเด็กปฐมวัยของประเทศไทย 
ปั ญ ห า โภ ช น า ก า ร ข อ งแ ม่ แ ล ะ เด็ ก 
โภชนาการส าหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่
ก่อนตั้ งครรภ์  ขณ ะตั้ งครรภ์  และหลั ง
ตั้งครรภ์ ตลอดจนการส่งเสริมโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร ให้กับทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี ภาวะโภชนาการของแม่และ
พัฒนาการของเด็ก 

โภชนาการของแม่และเด็ก 

SND211 นโยบายโภชนาการ  
Nutrition Policies  
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน
ด้านโภชนาการให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
การพัฒ นาระบบการด า เนิ น งานด้ าน
โภชนาการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
เปรียบเทียบ ในประเทศ และต่างประเทศ 

3(3-0-6) SND230 นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
Nutrition Policies and Promotion 
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน
ด้านโภชนาการให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนา
ระบบการด าเนินงานด้านโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ เปรียบเทียบ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

3(3-0-6) เพิ่มนโยบายด้านโภชนาการ
ต่างประเทศ 

SND302 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
Principles of Nutrition and Dietetics 
ความรู้ เบื้องต้นในการก าหนดอาหารใน
บุคคลที่มีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วย 
รายการอาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลง
อ าห า ร  ห ลั ก ก า ร ให้ ค า แ น ะ น า ด้ า น
โภชนาการเบื้องต้น ท่ีเหมาะสมในแต่ละวัย 

2(2-0-4) SND310 หลักโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
Principles of Nutrition and Dietetics 
ความรู้ เบื้องต้นด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร สารอาหาร และปริมาณ
สารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวันส าหรับ
คนไทย อาหารในโรงพยาบาล รายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร 
หลักการค านวณพลังงานในบุคคลที่มีสภาวะ

3(2-2-5) เพิ่มเติมเนื้อหา สารอาหาร ที่
แนะน าในแต่ละวัน อาหารใน
โร งพ ยาบ าล  แล ะก ารฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ก า ร อ า ห า ร ใ น
โ ร ง พ ย า บ า ล  อ า ห า ร
แลกเปลี่ยนและการดัดแปลง
อาหาร 
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ปกติ และสภาวะเจ็บป่ วย  หลักการให้
ค า แ น ะ น า ด้ า น โภ ช น าก า ร เบื้ อ งต้ น 
ปฏิบัติการอาหารในโรงพยาบาล อาหาร
แลกเปลี่ยน และการดัดแปลงอาหาร 

SND301 วิชาชีพนักก าหนดอาหารและจริยธรรม
วิชาชีพ 
Dietetics Professionalism and 
Professional Ethics 
บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของนักก าหนดอาหาร ขอบเขต 
ความรับผิดชอบของนักก าหนดอาหารใน
การแก้ปัญหาสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ 
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรม
ทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร ความส าคัญของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพจริยธรรมของ
บุคลากรในงานการดูแลรักษาสุขภาพ 
ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การสอบรับรองวิชาชีพนักก าหนดอาหารใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

2(2-0-4) SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนดอาหาร  
Professional Ethics and Dietetics 
Professionalism  
บทบาท สมรรถนะ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของนักก าหนดอาหาร และนักโภชนาการ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักก าหนด
อาหารในการแก้ปัญหาสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาท
วิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
จ ริ ย ธร รม ทั่ ว ไป ใน สั งค ม ที่ เห ม าะส ม 
จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้าน
โภ ช น าก า รแ ล ะ ก า ร ก า ห น ด อ าห า ร 
ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากร ระเบียบการ
ปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
อาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงสร้าง
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ด้ า น โภ ช น า ก า ร ใน
โรงพยาบาล การสอบรับรองวิชาชีพนัก
ก า ห น ด อ าห า ร ใน ป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 

2(2-0-4) เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนโครงสร้าง
การบริหารด้านโภชนาการใน
โรงพยาบาล 
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SND303 การประเมินภาวะโภชนาการ 

Nutrition Assessment 
วิ ธี ก า รแ ล ะ เท ค นิ ค ก ารป ระ เมิ น ท าง
โภชนาการในด้านต่างๆ ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
ทางโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม และ
ชุมชน การใช้ตาราง คุณค่าอาหารและ
ตารางต่างๆ การประเมินความต้องการ
พลังงานและสารอาหาร การวิเคราะห์ทาง
ชีวเคมี เพื่อตรวจสอบและติดตามภาวะ
โภชนาการของมนุษย์ การแปลผล การ
ประเมิน ทางโภชนาการ 

3(2-2-5) SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 
Nutritional Assessment in Humans 
หลักการ วิธีการ ข้ันตอน และเครื่องมือการ
ประเมินภาวะโภชนาการในระดับบุคคล 
กลุ่ มบุคคล และชุมชน การวัดสัดส่ วน
ร่างกาย การวิ เคราะห์ทางชีวเคมี  การ
ประเมินร่างกายทางอาการทางคลินิกที่
สัมพั นธ์กับภาวะโภชนาการ และการ
ประเมินอาหารบริโภค  การติดตามภาวะ
โภชนาการของมนุษย์ หลักการเลือกใช้
เกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการเพื่อระบุ
ภาวะโภชนาการแต่ละมาตรการ การใช้
ตารางคุณค่าอาหารและโปรแกรมวิเคราะห์
พลังงานและสารอาหาร 

3(2-2-5) เพิ่มหลักการเลือกใช้เกณฑ์การ
ประเมินภาวะโภชนาการเพื่อ
ระบุภาวะโภชนาการแตล่ะ
มาตรการ 

SND403 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
Preparation for Professional 
Experience in Nutrition and Dietetics 
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียน ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวนการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาโภชนาการใน
ชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

2(90) SND403 ก า ร เต รี ย ม ฝึ ก ป ระ ส บ ก ารณ์ วิ ช า ชี พ
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
Preparation for Professional 
Experience in Nutrition and Dietetics  
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะ

2(90) กระชับเนื้อหาท่ีส าคัญและ
จ าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยเน้นโดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบตัิใน
งานและกิจกรรม 
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โภชนาการในชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหา
แบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม 
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

SND405 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
Preparation for Cooperative 
Education in Nutrition and Dietetics 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการ
ฝึกสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

1(45) SND405 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 
Preparation for Cooperative 
Education in Nutrition and Dietetics 
การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนการ
ฝึกสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

1(45) กระชับเนื้อหาท่ีส าคัญและ
จ าเป็นต่อการการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

SND404 การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
Field Experience in Nutrition and 
Dietetics 
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุข และโรงพยาบาล เน้นงาน
โภชนาการและการก าหนดอาหารในชุมชน 
จัดท าโครงการศึกษาชุมชนวิเคราะห์และ
จัดล าดับปัญหาชุมชน และเสนอแนวทาง

5(450) SND407 
SND 408 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 1, 2  
Field  Experience in Nutrition and 
Dietetics 
การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถาน
บริการอาหาร งานโภชนบริก  าร โภชน
บ าบัด โภชนคลินิก และโภชนชุมชน จัดท า
โครงการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาใน
งานโภชนาการและการก าหนดอาหาร การ

3(270) 
7(630) 

จัดโปรแกรมการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงพยาบาลไมต่่ ากว่า 900 
ช่ัวโมง เพื่อรองรับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพนักก าหนด
อาหารแห่งประเทศไทย ดังนั้น
จึงเพ่ิมวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝึก
ปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอและการแก้ปัญหา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลให้
นับจ านวนช่ัวโมงอย่างน้อย 450 ช่ัวโมง 
หรือฝึกต่อไปจนถึงจ านวนช่ัวโมงครบ 900 
ช่ัวโมง เพื่ อรองรับการสอบใบประกอบ
วิชาชีพนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

SND401 การสัมมนาทางโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 
Seminar in Nutrition and Dietetics 
งานวิจัย และบทความทางวิชาการด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหารและสาขา
ต่ างๆ  ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งตีพิ มพ์ ในวารสาร
นานาชาติ  การเสนอด้วยวาจา และการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

1(0-2-1) SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 
Seminar in Nutrition and Dietetics 
การสืบค้นและการเสนอบทความวิจัยและ
บทความวิชาการด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ด้วยวาจา 
และการอภิปรายงานวิจัย 

1(0-2-1) ปรับเนื้อหาโดยเน้นเรื่องการ
สืบค้นและการน าเสนอ
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องด้าน
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร เป็นหลัก 

SND402 การศึกษาวิจัยทางด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 
Research Study in Nutrition and 
Dietetics 
ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการศึกษาทาง
โภชนาการ และการก าหนดอาหารการสร้าง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้
โปรแกรมส าเร็จรปูวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โครงร่างการวิจัย การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอโครงร่าง 

2(1-2-3) SND316 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 
Research Methodology in Nutrition 
and Dietetics 
ประเภทและรูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย การออกแบบการศึกษาทางโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร การสร้างเครื่องมือ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและ
น าเสนอโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

2(1-2-3) ปรับกระชับเนื้อหาที่ส าคญั
และจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย
ตั้งแต่การออกแบบการศึกษา
จนการเขียนรายงาน
ผลงานวิจัย 
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SND308 หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการก าหนด

อาหาร 
Special Topic in Nutrition and 
Dietetics 
แนวทางงานวิจัยทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหารที่นักศึกษาสนใจศึกษา จาก
ข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ และ/หรือมีโอกาสได้
ฝึกปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะท า
วิจัย ของตนเอง โดยอยู่ในความดูแลของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2(2-0-4) SND308 หัวข้อพิเศษทางโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 
Special Topics in Nutrition and 
Dietetics 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ฝึก
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมในการท าวิจัย 
น าเสนอและอภิปรายข้อมูลทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2(1-2-3) ปรับเน้นเนื้อหาใน
กระบวนการทบทวนวรรรก
รรมที่เกีย่วข้องกับหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการท าวิจยั 

SND208 โภชนาการและนักกีฬา  
Nutrition and Athletes 
ความส าคัญของโภชนาการและการก าหนด
อาหาร กับการออกก าลังกาย หลักการก าหนด
อาหารในนักกีฬาให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การ
แข่งขัน และประเภทของกีฬาที่มีผลต่อการใช้
พลังงานในการเคลื่อนไหว การเก็บส ารองพลังงาน 
การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อมและ
ระหว่างการแข่งขัน  การส่งเสริมสมรรถนะของ
ร่างกายในนักกีฬา โดยใช้หลักการทางโภชนาการ 

3(3-0-6) SND228 โภชนาการส าหรับนักกีฬา  
Nutrition for Athletes 
ความส าคัญของโภชนาการและการก าหนด
อาหาร กับการออกก าลังกาย การก าหนดอาหาร
ในนักกีฬาให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน 
และประเภทของกีฬา การค านวณหาพลังงานที่
ต้องการส าหรับนักกีฬาแต่ละประเภท การใช้
อาหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะของร่างกายในนักกีฬา 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การแนะน าความรู้เรื่อง
โภชนาการ และการประกอบอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับนักกีฬา จัดท าและพัฒนาต ารับอาหาร
มาตรฐานส าหรับนักกีฬา การศึกษานอกสถานที ่
 
 

3(3-0-6) 
 

เพิ่มเนื้อหา ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
การแนะน าความรู้เรื่องโภชนาการ 
และการประกอบอาหารที่
เหมาะสมส าหรับนักกีฬา จัดท า
และพัฒนาต ารับอาหารมาตรฐาน
ส าหรับนักกีฬา และจัดให้มี
การศึกษานอกสถานที่ 
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SND107 อาหารตามวัฒนธรรม  

Food and Culture  
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเช่ือกับ
การบริโภค เปรียบเทียบคุณค่าสารโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร ของอาหารแต่ละ
ประเภท การก าหนดอาหารและดัดแปลงอาหารให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และสังคม อทิธิพลต่อวัฒนธรรมและ
ศาสนา ที่มีผลต่อการบริโภคและสุขภาพ 
วัฒนธรรมตะวัตก วัฒนธรรมตะวันออก ที่มีผลต่อ
การบริโภคและสุขภาพของคน ความรู้และวัมน
ธรรมเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ 

3(3-0-6) SND119 อาหารเล่าขานวัฒนธรรม  
Cultural influence on food 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเช่ือกับ
การบริโภคแต่ละภูมิภาคของไทย เปรียบเทียบ
คุณค่าสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
แต่ละประเภท การก าหนดอาหารและดัดแปลง
อาหารให้ เหมาะสมกับวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและศาสนาที่มีต่อการบริโภคและ
สุขภาพ ความรู้และวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร
อาเซียน อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก ที่มีผล
ต่อการบริโภคและสุขภาพของคน 

3(3-0-6) 
 

เพิ่มเนื้อหาการก าหนดอาหารและ
ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ของ
แต่ละท้องถิ่น หรือเช้ือชาติ 
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หมวดที่ 1 
ปรัชญา 
“ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประชาชน มุ่งวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่น” 
วัตถุประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนัก
โภชนาการและนักก าหนดอาหารวชิาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
การค้นคว้าวิจัยด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร เพื่องานด้านโภชนาการทั้งในระดับบุคคล
และชุมชน 
3. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
งานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

ปรัชญา 
“ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหาร แบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของ
ประชาชน” 
วัตถุประสงค์  
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการ
และนักก าหนดอาหารวิชาชีพ 
2. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
อาหาร โภชนาการ และการประกอบอาหาร เพื่อผลิต/
พัฒนาอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารบ าบัด
โรคที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
สามารถจัดบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีจิต
อาสาเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการงานด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

เนื่องจากหลักสตูรมีการปรับทิศทางในการพัฒนาบัณฑืตจึงได้ปรับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหส้อดคล้อง 

หมวดที่ 3 
รายวิชาท่ีเพ่ิม 
 1. การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร เพื่อให้นักศีกษารู้และเข้าใจการควบคุมคุณภาพและการจดัท าระบบ

ประกันคณุภาพในธรุกิจอาหารและการบริการอาหารในโรงพยาบาล 
2. การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
3. วัตถุดิบอาหารและงานเตรียม เพื่อเตรียมพื้นฐานการประกอบอาหารให้นักศึกษาเพื่อเรียน 
4. การค านวณและหน่วยการวัดในงานโภชนาการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นการในค านวนและหน่วย

การวัดในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
5. การดัดแปลงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 6. การดัดแปลงอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 
7. การดัดแปลงอาหารนานาชาตเิพื่อสุขภาพ 
8. อาหารว่างและขนมเพื่อสุขภาพ 
9. ศิลปะการจดัตกแต่งอาหารและการจัดเลีย้ง เพื่มเสริมทักษะด้านการตกแต่งอาหารสุขภาพให้น่ารับประทาน 
10. ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม ่ เพื่อเพ่ิมทักษะทางธุรกิจการและการตลาดเพื่อใหส้ามารถเป็น

ผู้ประกอบการทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
11. โรคไมต่ิดต่อทีส่ัมพันธ์กับอาหารและภาวะวิกฤต ิ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่สัมพันธ์ในงานโภชนาการ 
12. โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ เป็นรายวิชาบูรณาการ โภชนาการชุมชน 1 และ 2  
13. โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง     เป็นรายวิชาที ่
14. การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ   เป็นรายวิชาเพิ่มทักษะในการพัฒนาสื่อให้ทันต่อยุคสมัย 
15. โปรแกรมวิเคราะหค์ุณคา่สารอาหารและการประยุกต ์ เป็นรายวิชาเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหาร 
16. โภชนบ าบัด เป็นรายวิชาที่รวม 
17. การพูดและจติวิทยาทางโภชนาการ เพิ่มเพิ่มทักษะการพูดและจิตวิทยา 
18. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับงานโภชนคลินิก เพื่อเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษท่ีเฉพาะเจาะจงให้แก่นักศึกษา 

รายวิชาท่ียกเลิก 
1. ฟิสิกส์พื้นฐาน ยกเลิกจากแผนการเรียนหลักสูตรปี 2562 ปรับการเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการเรียนเชิงประยุกต์ในรายวิชา 

สุขาภิบาลและความปลอดภยัในอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 
การค านวณและหน่วยการวัดในงานโภชนาการ 

2. ชีววิทยา 1 
3. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
4. ชีววิทยา 2 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 
5. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย ์

สถิติเพื่อการวิจยั                                                     6. จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 
7. เคมีทั่วไป 
8. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป            
9. เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
10. ชีวเคม ี
11. ปฏิบัติการชีวเคม ี
12. หลักสถิต ิ 
13. โภชนาการชุมชน 1 รวมรายวิชาเป็นวิชาโภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ  
14. โภชนาการชุมชน 2 

15. โรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อทางโภชนาการ                                                                     
ตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาไม่สมัพันธ์ในงานโภชนาการและการก าหนด
อาหาร ออก 

16. โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 รวมรายวิชาเป็นวิชาโภชนบ าบัด  
17. โภชนบ าบัดทางการแพทย ์2 
รายวิชาเฉพาะเลือก 

18. ระบาดวิทยาโภชนาการ 
ยกเลิกจากแผนการเรียนหลักสูตรปี 2562 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาไมส่ัมพันธ์ในงานโภชนาการและการก าหนด

อาหาร ออก 

19. หลักโภชนาการสาธารณสุข 
เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาไมส่ัมพันธ์ในงานโภชนาการและการก าหนด
อาหาร ออก 

20. ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
น าเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาใหม่ คอื การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาผลติภัณฑ์และการ 
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ภาคผนวก ฌ 

แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านการเรียนการสอน 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
ผลการเรียนของนักศึกษา 1. มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ (ผลการเรียน F) 

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

2. นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสตูรอ่ืน 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ลาออกระหว่างภาคการศึกษา 
ด้านงบประมาณ 
งบประมาณส าหรับการด าเนนิงานของหลักสูตร 1. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนนิงานภายในหลักสูตร 

2. การส่งหลักฐานคืนเงนิ ไม่เปน็ไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามหมวดงบประมาณ 

งบประมาณส าหรับการจัดสรรสิง่สนบัการสนบัสนุนการเรียนรู้ 1. จ านวนสิ่งสนับการเรียนรู้ทางวิชาการไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
2. ห้องปฏิบัติทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้ครบทุกชั้นปี 

ด้านการวิจัยและผลงานทางวชิาการ 
งานวิจยัและผลงานทางวชิาการของอาจารย ์ 1.งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

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

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผน การรับนั กศึ กษ าของ
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
มหาวิทยาลัยอ่ืน 
2. นั ก ศึ ก ษ า ย้ า ย ไป เรี ย น
หลักสูตรอ่ืน 

3 3 3 x 3 = 9 1 

การคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ลาออกระหว่างภาค
การศึกษา 

2 3 2 x 3 = 6 1 

งบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

1. งบประมาณ ไม่ เพี ยงพอ
ส าหรับการด าเนินงานภายใน
หลักสูตร 
2. การส่งหลักฐานคืนเงิน ไม่
เป็ น ไป ต า ม ร ะ ย ะ เว ล า ที่

3 3 3 x 3 = 9 1 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตาม
หมวดงบประมาณ 

งบประมาณส าหรับการ
จัดสรรสิ่งสนับการ
สนับสนนุการเรียนรู้ 

1. จ านวนสิ่งสนับการเรียนรู้
ทางวิชาการไม่ เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา 
2. ห้องปฏิบัติทางโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร  มี
ขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับ
นักศึกษาได้ครบทุกชั้นปี 

3 3 3 x 3 = 9 1 

งานวิจยัและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย ์

1.งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร ไม่ เป็ น ไป ต า ม
เป้าหมาย 
2. ข้อจ ากัดด้านทุนสนับสนุน
การวิจัยและเครื่องมือในการ
ท างานวิจัย 

2 3 2 x 3 = 6 1 

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
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ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้ว (3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม ่

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่ได้
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

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

- 

2 ผลการเรียนของนักศึกษา - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคการศึกษา 
- จัดให้มีการเรียนเสริมในรายวิชาที่มี
ปัญหาผลการเรียนผิดปกติ 

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

- 

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

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล
การคงอยู่ของนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย์ 

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

- 

4 การคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- แต่ งตั้ งอ าจารย์ พี่ เลี้ ย งส าห รับ
อาจารย์ใหม่ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
จัดหาภาระงานสอนนอกหลักสูตร
กรณีชั่วโมงไม่พอตามก าหนด 
-ส่ ง เส ริ ม ก า ร ท า ง า น เป็ น ที ม 
เสริมสร้างความสุขในการท างาน

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

- 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
(2) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้ว (3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม ่

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

ภายในหลักสูตรฯ 
5 งบ ป ระม าณ ส าห รั บ ก า ร

ด าเนินงานของหลักสูตร 
- จัดท าแผนงบประมาณหลักสูตร 
- แต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลงานด้าน
การเงินและพัสดุ  
 

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

- 

6 งบ ป ระม าณ ส าห รั บ ก า ร
จัดสรรสิ่งสนับการสนับสนุน
การเรียนรู ้

- แต่งตั้งอาจารย์ผู้ดูแลสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
- แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ในการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ 

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

- 

7 งานวิจยัและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย ์

- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อบรมการท าวิจัยและผลงานวิชาการ 
- แต่งตั้ งอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้าน
งาน วิจั ย เพื่ อ แลก เปลี่ ยน และให้
แนวทางในการท างานวิจัย 
-ส นั บ ส นุ น ก า รข อ งบ ป ระ ม าณ
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

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

- 

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง ม ี    หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์    × หมายถึง ไม่ม ี
             ช่อง 4  หมายถึง ไดผ้ลตามที่คาดหมาย   หมายถึง ไดผ้ลบ้างแตไ่มส่มบรูณ์   × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัตงิาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

หลั กสู ตรฯ  ด า เนิ นกิ จกรรม
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย  และเพิ่ ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ  

- ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
ตามโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนนอกพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อ
โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น 
Website มหาวิทยาลยั 
และ Webpage ของ
หลักสูตรฯ 
- การประชาสัมพนัธ์ผา่น
ศิษย์ปัจจุบนัของ
หลักสูตร 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม จ านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
แผนการรับ
นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ 

- จัดเตรียมความพร้อมใน
การประชาสัมพนัธ ์
 เนื้อหาในการพูด

ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 

 แผ่นพับ 
 วิดีโอประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 
- การจัดท าตารางออก
ประชาสัมพนัธ์ของ
หลักสูตร 
- การให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ ์
 
 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
ประจ า
หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

- แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลควบคุม 
- อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการ
ติดตามก ากับ ดูแลผลการเรียน
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- จัดให้มีการเรียนชดเชย และ
ก า ร ป รั บ พื้ น ฐ า น วิ ช า
วิทยาศาสตร์ 

- จัดให้นักศึกษาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามผลการเรียน 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ควบคุม ผ ล ก า ร เรี ย น ใน
ราย วิ ช าพื้ น ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ไม่
ผ่านเกณฑ์ (ผลการ
เรียน F) 
2. ผ ล ก า ร เรี ย น
เฉลี่ยของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 น้อยกว่า 
(GPAX) 2.00  

- จัดตารางให้นักศึกษา
เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
- จัดตารางให้นักศึกษา
เข้าพบอาจารยป์ระจ า
รายวิชาที่มีแนวโน้มวา่ผล
การเรียนจะไม่ผา่นเกณฑ์
เพื่อเรียนเสริม 
- จัดกิจกรรมทบทวน
เนื้อหาในรายวิชาที่มี
แนวโน้มวา่ผลการเรียนจะ
ไม่ผ่านเกณฑ์โดยรุน่พี่
หรือเพื่อนร่วมชั้นที่มีผล
การเรียนดี 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน
ร่วมชั้น 
- มีระบบสายรหัสในการดูแลให้
ค าปรึกษาของนักศึกษาภายใน

- อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
ติดตามอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
-ด า เนิ น กิ จกรรมและ
โครงการให้มีการสาน

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ควบคุม อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาลดลง  

- จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
นักศึกษา และสร้างความ
ภาคภูมิใจต่อหลักสูตรฯ 
- จัดโครงการเพื่อสร้าง

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

หลักสูตรฯ 
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักหรือความส าคัญ ใน
วิชาชีพ 
- แจ้งแผนการด าเนินงานในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งใน
และต่างประเทศ 
- จัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษา
ทางโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

สัมพันธ์ของนักศึกษา 
- ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในวิชาชีพ 
 

แรงจูงใจในการเรียนให้
ประสบผลส าเร็จ โดยการ
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์
ทางวชิาชีพระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจบุัน 
- จัดโครงการเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายใน
วิชาชีพร่วมกับสถาบันอ่ืน
ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในวชิาชีพ 

- แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 
- แต่งตั้งอาจารย์บัดดี้ 
- ส่ ง เส ริ ม อ า จ า ร ย์ ให ม่ ใน
หลักสูตรในการพัฒนาทักษะ
วิ ช า ชี พ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
มหาวิทยาลัยฯ 

- ประชุมเพื่อชี้แจง
อาจารย์ใหม่  
- ประชาสัมพนัธ์
โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาทักษะวชิาชีพ 
 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ควบคุม อัตราการคงอยู่
เพิ่มข้ึน 

- จัดกิจกรรมสร้าง
ความสุขในการท างาน
ระหว่างอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร ทั้งในและนอก
สถานที่ ปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์คงที ่

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

- ประชุมร่วมกันจัดท าแผน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ใ ห้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯและรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตรฯ 

- น าเสนอแผน
งบประมาณประจ าปีของ
หลักสูตรต่อคณะ 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ควบคุม งบประมาณยังไม่
เพียงพอในการ
ด าเนินงานภายใน
หลักสูตร 

- สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและการสนับสนนุ
ด้านงบประมาณรวมถึงสิง่
อ านวยความสะดวกใน
การโครงการภายใน
หลักสูตรฯ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- แต่งตั้งอาจารย์เป็นกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด 
- เสนอความต้องทรัพยากรต่อ
ส านักวิทยบริการ 

- อาจารย์ผู้ดูแลดา้นสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้
ส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ควบคุม จ านวนทรัพยากร
ยังไม่เพียงพอและ
ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของ
อาจารย์และ
นักศึกษาใน
หลักสูตร 

- ส ารวจความต้องการ
ของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้และ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- จัดท าแผนส่งเสริมการท างาน
วิจัยและผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์  
 

- จัดท ารายงานสรุปผล
การท าวิจัยและผลงาน
ทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

ควบคุม งานวิจยัที่มีการ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติยังมี
จ านวนน้อย 

- บูรณาการงานวิจัย
ร่วมกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลักสูตรสู่
การเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับนานาชาต ิ

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

- ส่งเสริมการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนงานวิจยั 

 
 
 

ผู้รายงาน อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ 
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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