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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25501531104955 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภณัฑ์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Bioproducts Innovation  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์) 
  ชื่อย่อ  :    วท.บ. (นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Science (Bioproducts Innovation) 
 ชื่อย่อ  :    B.Sc. (Bioproducts Innovation) 

  
3. วิชาเอก    ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ  
      เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร 4  ปี  
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
       เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
     5.3 ภาษาที่ใช้  
      ภาษาไทย  
     5.4 การรับเข้าศึกษา  
          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน ได้แก่ สถาบันอาหาร ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ให้ปริญญา   
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ให้

ความเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร อาหารสุขภาพ 
ตลอดจนธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  หรือบริษัทธุรกิจทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารทุกประเภท  

8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมด้านธุรกิจอาหารหรือที่
เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานราชการและเอกชน 

8.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมด้านธุรกิจอาหาร ในหน่วยงาน
ราชการและเอกชน 

8.4 ตัวแทนฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ อาหาร เกษตร และอ่ืน ๆ 
8.5 ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
1 นางสาวพรรณวิภา  

แพงศรี 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2558 
 

2547 
 
 

2542 

2 นายวัฒนา  
อัจฉริยะโพธา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

2547 
 
 

2541 

3 นางดวงเดือน  
วัฏฏานุรักษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)    
 
 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
เกียรตินยิมอันดับ2 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
บางเขน 

2544 
 
 

2536 

4 นางนฤมล 
ธนานันต์ 

รองศาสตราจารย์ วท.ด. (พันธุศาสตร์) 
 
วท.ม. (พันธุศาสตร์) 
 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครูอดุรธาน ี

2547 
 

2540 
 

2535 
5 นายณฐพงศ์  

เมธินธรังสรรค ์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (กีฏวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม) 
 
วท.บ. (ชีววิทยา)   
 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 

2548 
 
 

2542 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 โดยรัฐบาลได้ก าหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต
ขึ้น ประกอบด้วย  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ  
4) กลุ่มดิจิทัล  
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

กลุ่มเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีบทบาทมากใน
เศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล ซ่ึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ สิ่งที่จะท าให้ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นรูปธรรมได้จริง และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ออกมาภายใต้
ชื่อ BCG Model  ซึ่ง เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ B- Bio 
Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green 
Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร การผลักดันให้ BCG Model และนวัตกรรมได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจะ
อาศัยหลักการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และหลักการขององค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI)) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
การมาตรฐาน (standardization) การทดสอบ (testing) การวัด (measurement) การรับรองเป็น
ลายลักษณ์อักษร (certification) และการรับรองคุณภาพ (accreditation) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความส าเร็จที่มากขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากฐานทรัพยากรในท้องถิ่นมายกระดับมาตรฐานและเพ่ิม
ขีดความสามารถแข่งขันให้ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  ดังนั้นทางหลักสูตรจึงให้ความส าคัญ
กับกระบวนการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมหรือสร้างผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มชีว
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ด้าน อาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต่การเลือกใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นที่มีมาตรฐานน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางชีวภาพที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยให้เป็นการพัฒนาท้องถิ่น  
   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันธุรกิจกลุ่มอาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน และ
ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางสังคมมนุษย์และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่ใช้เป็น
อาหารของมนุษย์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีซึ่งสถานการณ์ในระดับประเทศยังมีความต้องการบุคคลากรที่มีศักยภาพ และมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพ่ือ

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/12196-nqi-component
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/12196-nqi-component
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สุขภาพ โดยอาศัยหลักการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ หลักการของ NQI เป็นจ านวนมาก
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับสากล  

หลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบหลักสูตรมาเพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านชีวผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานีและประเทศไทย ที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชน
ให้เกิดความม่ันคง มั่งคัง และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา บัณฑิตจากหลักสูตรจะ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านชีวภาพ โดยมีการบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืนและ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเชิง
ธุรกิ จ  และสามารถน าไปต่อยอดในกลุ่ ม อุตสาหกรรม อาหาร อาหารเพ่ื อสุ ขภาพ  หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยทางหลักสูตรร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เองได้ ได้แก่  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ มหา
วิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนหรือเป็นหน่วย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจให้เท่า
เทียมสากล  

  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย  

12.1.  การพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการค้าทั้งในระดับชุมชนและ
อุตสาหกรรม โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักการของ NQI  อีกทั้งยังต้อง
สามารถวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น  รวมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเศรษฐกิจประเทศไทยและ
สังคมโลกปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานอย่างมืออาชีพ  

12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และมี

พันธกิจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้เป็น VRU Innovation Hub ท าให้สาขาวิชาต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้าน
อาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีการใช้ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเป็นศูนย์กลางในการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นเพ่ือการถ่ายทอด
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ความรู้และผลงานวิจัยให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้และอาชีพต่อไป 
  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
       รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียน ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

และหมวดวิชาเลือกเสรี 
     13.3.  การบริหารจัดการ 

        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอ่ืนในคณะ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการทางด้านเนื้อหาสาระของรายวิชา การจัดการเวลาเรียนและทวนสอบ ส่วน
การบริการที่มีการเรียนการสอนให้หลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ตาม
ระดับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษา 

 หลักสูตรได้รับความร่วมมือกับ สถาบันอาหาร ประเทศไทย โดยประสานงานผ่านคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกรอบและแนวทางของความร่วมมือในกิจกรรมดังนี้ 

1. ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน
แก่บุคลากรและนักศึกษา  

2. ร่วมมือในการจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนา  
3. ร่วมมือด้านงานปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  
4. ร่วมมือด าเนินกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
 มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ ร่วมมือกับ

ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาและเพ่ิมทักษะให้ท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพ่ือน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
 

1.2 ความส าคัญ  
  ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทอย่างยิ่งในการ
ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางการขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน กระบวนการ
ขนส่งวัตถุดิบ การเก็บรักษา เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางชีวภาพ ได้แก่ ด้าน
อาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยให้เป็นการพัฒนาท้องถิ่น และส่งผลไปถึง
ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการตลาด เป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการให้กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มีการ
เดินหน้าเพ่ือพัฒนาเส้นทางธุรกิจและนวัตกรรมชีวภาพอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในระดับประเทศยังมีความ
ต้องการบุคคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นจ านวน
มาก  
 จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบหลักสูตรมาเพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมและหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ หลักการ NQI รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี และประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บัณฑิตที่
สามารถสร้างนวัตกรรมชีวภาพ และมีการจัดการธุรกิจชีวภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานแก่องค์กรและท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 1.3 วัตถุประสงค์   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
  1.3.1 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในหลักวิชาการพ้ืนฐานทาง
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า 
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  1.3.2 เป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการน าทรัพยากร
ท้องถิ่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.3 เป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมี
ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและประกอบอาชีพด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน  
  1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
  
2. แผนปรับปรุง 

แผนปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสตูรให้มมีาตรฐาน
ตามที่ สกอ. ก าหนด และ
สอดคล้องพันธกจิมหาวิทยาลยั 

 1. ติ ดตามประเมินหลักสูตรอย่ าง
สม่ าเสมอ 

 2. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. รายงาน/เอกสารปรับปรุง
หลักสตูร 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มีผลงาน
ด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  

1. สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยสร้าง
นวัตกรรม  

2. ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

3. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมโดยตีพิมพ์
เผยแพร่หรือเข้าร่วมเสนอผลงานใน
การประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. ผลงานนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ ์
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่หรือเข้าร่วมเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

3. พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรด้านการเรียนร
ก า ร ส อ น แ ล ะ บ ริ ก า ร
วิชาการให้มีประสบการณ์
จ า ก ก า ร น า ค ว า ม รู้
ปฏิบัติงานจริง 

1.   สนับสนุนอาจารย์และบุคลาการให้
ได้รับการพัฒนาวิชาการและงาน
นวัตกรรม 

2.  อาจารย์ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก สังคม/ชุมชน 

1. ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาและการเสนอ
ผลงานของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

2. ร้อยละของงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุ
คลาการ 

4. ส่งเสริมการใช้ความรู้เพื่อ
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์จริง 

1. ปรับปรุงการจดัโปรแกรมการฝึกงาน
ในสถานประกอบการโดยใช้การ
ฝึกงานตามความต้องการของงานด้าน
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ทั้งในท้องถิ่น
และในอุตสาหกรรม โดยประสาน
ความร่วมมือกับท้องถิ่นหรือสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน 

2. ให้นักศึกษาท างานวิจัย/นวัตกรรมที่
สามารถน าผลที่ ได้หรือความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง และตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน 

1. รายงานการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาและผลงานนวัตกรรม
ของนักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ท างานของสถานฝึกงาน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

 1.1 ระบบ  
          ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการเรียนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2562 (ภาคผนวก ก)  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
       ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
       ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
     2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ในวันและเวลาราชการเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน  

   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์   
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    2.2.2  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
     การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

   2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าเรื่องปรับตัว และเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การแบ่ง

เวลา และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแลตักเตือนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา           

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 

     
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าลงทะเบียน 810,000 1,620,000 2,430,000 3,240,000 4,050,000 

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

 
155,290 
30,000 

 
460,000 

 
- 

 
163,054.50 

60,000 
 

460,000 
 
- 

 
171,207.22 

90,000 
 

460,000 
 
- 

 
179,767.58 

120,000 
 

460,000 
 
- 

 
188,755.96 

150,000 
 

460,000 
 
- 

รวมรายรับ 1,455,290.00 2,303,054.50 3,151,207.22 3,999,767.58 4,848,755.96 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 155,290 163,054.50 171,207.22 179,767.58 188,755.96 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
600 

30,000 
30,000 
72,000 

 
1,200 
60,000 
60,000 
72,000 

 
1,800 
90,000 
90,000 
72,000 

 
2,100 

120,000 
120,000 
72,000 

 
2,400 

150,000 
150,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
500,000 

 
460,000 
500,000 

 
460,000 
500,000 

 
460,000 
500,000 

 
460,000 
500,000 

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 1,372,890 1,441,254.50 1,510,007.22 1,578,867.58 1,648,155.96 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 17,978.99 บาท/ปี 
 
     2.7 ระบบการศึกษา 

    ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่  3 พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก)  
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

           การเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน     
 3.1 หลักสูตร     
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  123 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้    
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  87 หน่วยกิต 
          2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา  80 หน่วยกิต 
 2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  17 หน่วยกิต 
 2.1.2  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  48 หน่วยกิต 
 2.1.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   15 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ   
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)   
   2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  87 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า    80 หน่วยกิต 
         2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
   บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 
  รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
  SBT101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
   Fundamental Biology   
  SBT201 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
   Genetics   
  SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์  1(0-3-2) 
   Genetics Laboratory   
  SBT203 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
   Microbiology   
  SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
   Microbiology Laboratory   
  SCH101 เคมีพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
   Basic Chemistry   
  SMS118 คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
   Fundamental Mathematics and Statistics   
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    2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
  รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
  SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
   Creative Thinking and Biological Products Innovation  
  SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  3(3-0-6) 
   Biotechnology for Innovation    
  SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
   Biological Products Processing Technology   
  SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์   3(2-2-5) 
   Animal Biological Products   
  SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช   3(2-2-5) 
   Plant Biological Products   
  SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
   Microbial Biological Products   
  SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 
   Biological Products for Health and Aesthetics   
  SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ  3(2-2-5) 
   Biological Process Control   
  SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ   3(2-2-5) 
   Instrument Control and Application    
  SBT344 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
   Agro Tourism Management  and Local Wisdom   
  SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล  3(2-2-5) 
   Product Management and Digital Marketing   
  SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
   Quality Control and Quality Assurance of Products  
  SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์   3(2-2-5) 
   Biological Product Entrepreneurs   
  SBT349 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจชีวผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
   Data Analysis for Biological Product Businesses   
  SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
   Innovation Management and Products 

Development from Local Wisdom 
  

  TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5) 
   Packaging Design   
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   2.1.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   
   เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
  รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
  MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 
   Community Business Operation Electronic Commerce  
  SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
   Beverage Technology and Innovation   
  SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
   Economic Crops Tissue Culture   
  SBT305 พันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
   Genetic Engineering   
  SBT313 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย  3(2-2-5) 
   Algae Biotechnology   
  SBT345 นวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
   Microbial Food Innovation   
  SBT352 ภาวะผู้น าและการจัดการ    3(3-0-6) 
   Leadership and Management   
  SBT355 นวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
   Food and Agriculture Innovation and Local Wisdom  
  SBT356 กระบวนการหมักและเอนไซม์อาหาร  3(2-2-5) 
   Fermentation and Food Enzyme   
  SBT358 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล  3(2-2-5) 
   Biomass for Renewable Energy 
  SBT359 การทองเที่ยวเชิงอาหาร     3(2-2-5) 
   Culinary and Food Tourism   
   2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
   จ านวนไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 
  รหสั ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 
  SBT353 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์   1(75) 
   Preparation for Professional Experience 

in  Biological Products Innovation  
  

  SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์   3(225) 
   General  Biological Product Innovation Practice   
  SBT360 สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์   6(640) 
   Cooperative Education in Biological Product Innovation  
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 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส 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  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษะภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
   ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย    
   ตัวเลขตัวตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
  ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
   MGM   หมู่วิชาการจัดการทั่วไป 

SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
   SCH หมู่วิชาเคมี 
   SPY หมู่วิชาฟิสิกส์ 
   SMS หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
   TID หมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 
 

  รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
  SBT453 ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  3(0-6-3) 
   Special Problems in  Biological Products Innovation  
  UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  7(640) 
   Building and Expanding Start-Ups’ Performance   
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ฯ SCH101 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 SBT101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 SMS118 คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ชีวผลิตภัณฑ์ 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 

  
 

      

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ฯ SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสร้าง

นวัตกรรม 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์  3(2-2-5) 
 SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช  3(2-2-5) 
 SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต     21 

    
 

    

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 

กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

 SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ  3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต     20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT344 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมปิัญญาท้องถิน่ 3(2-2-5) 
 SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5) 

 SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
 SBT349 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจชีว

ผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 

 SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

SBT353 เตรียมฝึกประสบการณท์างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  
1(75) 

รวมหน่วยกิต 16 

      
 

  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 

 SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

 SBT305 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 SBT352 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

SBT354 
 
 

ฝึกประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
 

3(225) 
 
 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

SBT453 
 
SBT360 
 
UBI101 

ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
หรือ 
สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
หรือ 
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

3(0-6-3) 
 

6(640)  
 

7(640) 
รวมหน่วยกิต 3  

หรือ  
6  

หรือ 
7 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 6(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Business Operation Electronic Commerce  
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ

ประกอบการธุรกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด
การเงิน การบัญชี และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
ศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ เหมาะสมต่อการ
ประกอบธุรกิจ และปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีต่อชุมชนและต่อสังคม
โดยรวม ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 

SCH101 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Chemistry  

 

สารและการจ าแนก เทคนิคการแยกสารให้บริสุทธิ์ โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมี ปฏิกิกริยาเคมี กรด เบส เกลือ การจ าแนกประเภทสารเคมีอันตราย
และวิธีป้องกัน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
SMS118 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental Mathematics and Statistics  
 ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 

ตรรกศาสตร์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่า
มาตรฐาน อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ ความน่าจะ
เป็น การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัย และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ  
 

SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental Biology  

 

หลักการทางชีววิทยา เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ  พันธุกรรม 
สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Biological Products Innovation  
 แนวคิดนวัตกรรมเบื้องต้นทางชีวผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมชีว

ผลิตภัณฑ์  การคิดเชิงออกแบบและการบริหารโครงการ การสร้างและการเลือก 
ไอเดีย การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ แนวทางการสร้างนวัตกรรมและการ
บ่มเพาะนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ การด าเนินงานอยางมีนวัตกรรมและสรางสรรค
ประเภทและความแตกตางของนวัตกรรม การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
โดยใชแกนธุรกิจเพ่ือสรางตลาดและผลก าไรใหแกธุรกิจนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
ตัวอย่างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จภายในประเทศ และตัวอย่าง
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ระดับโลก นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์เชิงเทคโนโลยี 

 
SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 Biotechnology for Innovation  
 ประวัติและวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพพ้ืนบ้านชนิดต่าง ๆ ใน

ท้องถิ่นและพ้ืนที่ใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในท้องถิ่น ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น อาหารหมัก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ จากอดีตจึงถึงปัจจุบัน 
 

SBT201 พันธุศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 
Genetics 
รายวิชาบังคับก่อน  :  SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 

 

 

กฎเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์ 
พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม 

 
SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Genetics Laboratory  
 ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของรายวิชา SBT201 (พันธุศาสตร์) 

 
SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology  
 รายวิชาบังคับก่อน  :  SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน   
 ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา ลักษณะสัณฐานวิทยา โครงสร้าง การจัดจ าแนก

ประเภท อาหาร การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-ศ) 

SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory  
 ศึกษาวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสีแบคทีเรีย เทคนิคการท าปลอดเชื้อ 

การเตรียมอาหารส าหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การนับจ านวน
จุลินทรีย์ การทดลองทางชีวเคมี ปฏิบัติการศึกษารา ยีสต์ โพรโทซัว สาหร่าย และ
จุลินทรีย์ในธรรมชาติ 
 

SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Biological Products Processing Technology  
 หลักการเบื้องต้นในการแปรรูปอาหาร และนวัตกรรมการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์  

ทั้งการแปรรูปโดยใช้ความร้อน ได้แก่ การท าแห้ง การแช่เย็นและการแช่แข็ง การ
เก็บรักษาอาหารด้วยอุณหภูมิต่ า การท าให้เข้มข้น การรมควัน การผลิตอาหาร
กระป๋อง การท าแห้งแบบพ่นฝอย กระบวนการเอ็กซทรูชัน และการแปรรูป 
ชีวผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้ความร้อน เช่น การฉายรังสี การแปรรูปแบบผสมผสาน และ
กรรมวิธีการแปรรูปอ่ืนๆ การฆ่าเชื้อและบรรจุแบบปลอดเชื้อ การยืดอายุการเก็บ
รักษา และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5) 
 Animal Biological Products  
 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีเพ่ือผลิตชีวผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร

และวัตถุดิบอาหาร จากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่
อาหาร 
 

SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5) 
 Plant  Biological Products  
 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีเพ่ือผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากพืช ในด้าน

อาหาร วัตถุดิบอาหาร การผลิตสี กลิ่นรส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่อาหาร  
 

SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Microbial Biological Products  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือผลิตชีวผลิตภัณฑ์โดยใช้

เซลล์จุลินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  เป็นแหล่งวัตถุดิบด้าน อาหาร เครื่องดื่ม 
วัตถุดิบอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่อาหาร  
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SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
 Biological Products  for Health and Aesthetic  
 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีเพ่ือผลิตชีวผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็น อาหาร 

เครื่องดื่ม วัตถุดิบอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่อาหารที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ
และความงาม 
 

SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
 Beverage Technology and Innovation  
 ชนิด และกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม การควบคุมการผลิต และการน าวัตถุดิบชนิด

ต่างๆ ใช้ในอุตสาหกรรมชา เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ นวัตกรรมเครื่องดื่มรูปแบบใหม ่
 

SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ 3(2-2-5) 
 Biological Process Control  
 แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการทาง

ชีวภาพ โดยใช้กระบวนการในการด าเนินการควบคุมแบบพ้ืนฐานจากจุลินทรีย์  
ชีววิธีและกระบวนการทางชีวภาพ 

 
SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 Economics Crops Tissue Culture 

รายวิชาบังคับก่อน  :  SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติถึงหลักการและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ ประโยชน์ของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ การ
เตรียมห้องและเครื่องมือในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาหาร การเลือกชิ้นส่วนพืชและการ
แยกเนื้อเยื่อพืช การน าชิ้นส่วนพืชเริ่มต้นไปเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ การย้ายและ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช การเตรียมต้นกล้า
และการย้ายปลูก ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจกับการพัฒนาทาง
การเกษตร 
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SBT305 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 Genetic Engineering  
 รายวิชาบังคับก่อน  :  SBT201 พันธุศาสตร์ 

การถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวกับเซลล์และโมเลกุล การถ่ายทอดลักษณะของเมน
เดล สารพันธุกรรม ลักษณะและการท างานของยีน ความส าคัญของยีนในสังคม รากฐาน
ของความแตกต่างในลักษณะต่างๆ ตลอดจนหลักการของพันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้
ในสาขาการแพทย์ การเกษตร และสาขาอ่ืน การแสดงออกของยีน การตัดดีเอ็นเอด้วย
เอนไซม์ตัดจ าเพาะ การค้นหาข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางพันธุวิศวกรรม ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอ การตรวจหาดี
เอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง การหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ เป็นต้น 

 
SBT313 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-2-5) 
 Algae Biotechnology  

รายวิชาบังคับก่อน : SBT110 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น และ  
SBT203จุลชีววิทยา 

 

          ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์ประกอบและการจ าแนกหมวดหมู่ของสาหร่าย การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยง การเพิ่มผลผลิตของสาหร่ายและการพัฒนาสายพันธุ์
สาหร่ายที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ การศึกษาการสังเคราะห์สารเคมีมูลค่าสูงในสาหร่าย การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพผลิตพลังงานชีวภาพจากสาหร่าย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ  3(2-2-5) 
 Instrument Control and Application   

 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการท างาน และวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
ทางด้านอาหาร เกษตร รวมถึงการควบคุมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การ
วัด การวิเคราะห์ การทดสอบ มาตรฐานการวัดที่เป็นสากล และการสอบเทียบเครื่องมือ 
 

SBT344 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 Agro Tourism Management and Local Wisdom  

 

ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยว และนานาประเทศความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบนิเวศการเกษตร มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย องค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศ 
การเพาะปลูกการดูแลทรัพยากรเกษตรและภูมิป้ญญาท้องถิ่น ศักยภาพของชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารกิจการในการเข้าชม การเข้าร่วมกิจกรรม การจัดสินค้า
ตามฤดูกาล การจ าหน่ายสินค้าเกษตร การสรางความตระหนักตอวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ปฎิบัติการที่เกี่ยวของ 
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SBT345 นวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Microbial Food Innovation  

 

        พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตก รรมอาหารจากจุลินทรีย์ 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของอาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหาร ความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหารทางจุลชีววิทยา การเน่าเสีย
ของอาหาร การวิเคราะห์อาหารด้านจุลินทรีย์  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางอาหารจากจุลินทรีย์ 
 

SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Product Management and Digital Marketing  

 

 ความหมายและองค์ประกอบของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า ปัจจัยที่
มีอิทธพลต่อความส าเร็จของตราสินค้า ภาพลักษณ์และความโดดเด่นของตราสินค้า 
บทบาทของผู้จัดการตราสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ชีวผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง
ของตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดด้วย
เครื่องมือค้นหา การตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การตลาดผ่านสังคมออนไลน์  การ
จัดท าโครงงาน การออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จริยธรรมในการทาการตลาด
ดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ทางชีวผลิตภัณฑ์ 
 

SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Quality Control and Quality Assurance of Products  

 

หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม ทางด้านเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส การสุ่มตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการแปร
รูป และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพ่ือให้มีคุณภาพตรงตามข้อก าหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มอก. อย. มผช มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เป็นต้น ระบบ
การประกันคุณภาพ มาตรฐาน ISO  และกฏหมายอื่น ๆที่เก่ียวข้อง ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่ 
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SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 Biological Product Enterpreneur  

 

การเตรียมความพร้อมวิชาชีพทางการประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์ เรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการและผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์ การ
ค้นหาโอกาส วิถีทางในการเข้าไปประกอบกิจการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี 
หลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ
ก าหนดโครงสร้างขององค์กร การจัดรูปแบบองค์กร การจัดท าแผนธุรกิจ แผนการ
ตลาด แผนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แหล่งทุนและการบริหารการเงิน การ
บริหารบุคลากร การปะเมินผลการด าเนินงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ 
 

SBT349 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับธุรกิจชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Data Analysis for Biological Products Business  
 การน าข้อมูลขนาดใหญ่มาท าการวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์หรือแก้ปัญหาทาง

ธุรกิจ โดยยึดหลักความเชื่อมโยงและองค์ประกอบต่างๆทางคณิตศาสตร์ (Data 
Analytic) มาผสมผสานความสอดคล้อง และความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่
ตลอดจนเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยมีเหตุผลสนับสนุนที่เชื่อถือ
ได้ ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการการตัดสินใจจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจริง
หรือจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Innovation Management and Products Development 

from Local Wisdom 
 

 ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียม
และการแปรรูปวัตถุดิบประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น หลักการพ้ืนฐานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถเกิดประโยชน์สูงสุด และการฝึกปฏิบัติ 
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SBT352 ภาวะผู้น าและการจัดการ   3(3-0-6) 
 Leadership and Management  
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า 

การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการ
ตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับ
ความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า และ
การจัดการ 
 

SBT353 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  1(75) 
 Preparation for Professional Experience in Biological 

Products Innovation  
 

 จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เกี่ยวกับลักษณะของงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งานในวิชาชีพนั้น ๆ ศึกษาดูงานในหน่วยราชการหรือเอกชน และบริการชุมชนใน
ท้องถิ่น 
 

SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมและชีวผลิตภัณฑ์  3(225) 
 General Biological Products Innovation Practice   
 การฝึกปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นหรือสถาน

ประกอบการภาครัฐบาลหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง เพ่ือให้มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน มีการน าเสนอผลงานและรายงานการฝึกปฏิบัติงาน 
 

SBT355 นวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Food and Agriculture Innovation, Local Wisdom  
 ความหมายของนวัตกรรมอาหารและการเกษตร คุณค่าทางโภชนาการของ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และทรัพยากรท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรม
อาหารและการเกษตร แนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่และกระบวนการการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ยุคปัจจุบันและแนวโน้มสู่อนาคต การสืบค้นงานด้านนวัตกรรมอาหารและ
การเกษตร  
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น(ท-ป-ศ) 

 SBT356 กระบวนการหมักและเอนไซม์อาหาร 3(2-2-5) 
 Fermentation and Food Enzyme 

รายวิชาบังคับก่อน : SBT203 จุลชีววิทยา 
 

          ศึกษากระบวนการหมัก ปัจจัยที่ควบคุมการหมัก  กระบวนการหมัก 
ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ รวมทั้งกระบวนการหมักเพ่ือในการผลิตเอนไซม์ด้วย
จุลินทรีย์ และการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม 
 

SBT358 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล 3(2-2-5) 
 Biomass for Renewable energy  
        สถานการณ์พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม ความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นของพลังงาน

ชีวมวล กระบวนการเปลี่ยนชีวมวลทางกายภาพเป็นพลังงาน พลังงานชีวมวลจาก
การเกษตรต่างๆ ผลผลิตที่ได้จากพลังงานชีวมวล การผลิตแก๊สชีวภาพ การผลิตเอ
ทานอล การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล และผลกระทบจากการผลิตพลังงานชีว
มวล เชื้อเพลิงเขียว และระบบพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน 
 

SBT359 การทองเที่ยวเชิงอาหาร    3(2-2-5) 
 Culinary and Food Tourism  
 การทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูที่ผสมผสานปจจัยที่มีผลตอการเพาะปลูก การ

ดูแลรักษาเพ่ือใหไดมาซึ่งอาหารในแตละทองถิ่น เอกลักษณวิธีการแปรรูปเฉพาะ
พ้ืนที่ การเรียนรูรูปแบบของอาหารที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ เพ่ือน าความรูที่ไดไป
ออกแบบรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอาหารอยางสรางสรรคเพ่ือดึงดูดลูกคา สราง
ความตระหนักตอวัฒนธรรมไทย และปฎิบัติการที่เกี่ยวของ 

 
SBT360 สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์                                 6(640) 
 Cooperative Education in Biological Product Innovation 
          การปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมี
ทักษะในการวิเคราะห์ และการประเมิน โดยมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งสถาน
ประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SBT453 ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ ์ 3(0-6-3) 
 Special Problem in Biological Products Innovation  
 ศึกษาค้นคว้าทรัพยากรหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือสร้างนวัตกรรมชีว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน โดยมีการศึกษาค้นคว้า ทดลอง รวบรวมผล 
เสนอผลงาน และจัดท ารายงานการค้นคว้าชิ้นงานนวัตกรรมของนักศึกษาหรือการ
ทดลองจากสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือด าเนินการวิจัย โดยมีคู่มือ
รายวิชาปัญหาพิเศษ 

 
TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design  
 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ ประเภทบรรจุภัณฑ์ ศึกษาหลักการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท โดยแบ่งตามการบรรจุขนส่ง แบ่งตามการใช้งาน แบ่งตาม
วัสดุ ศึกษาการออกแบบโครงสร้าง และกระบวนการผลิต การตลาดบรรจุภัณฑ์ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ รูปด้าน ภาพ
คลี่  ท าภาพร่างออกแบบ (Sketch Design) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ โดยเน้นการปกป้อง น าพาขนส่ง และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ 
 

UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 7(640) 
 Building and Expanding Start-Ups’ Performance  
 การฝึกปฏิบัติ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร

ธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจ การเขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท าธุรกิจเพ่ือสังคม การ
ด าเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และแนะน าแนวทางการประกอบธุรกิจจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
2560 2561 2562 2563 

1 
 

นางสาวพรรณ
วิภา  แพงศรี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2558 
 

2547 
 
 
 

2542 

12 12 12 12 

2 
 

นายวัฒนา   
อัจฉริยะโพธา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 
 
 
 

2541 

12 12 12 12 

3 
 

นางดวงเดือน   
วัฏฏานุรักษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ)    
 
 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
เกียรตินิยมอันดับ2 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน 

2544 
 
 
 

2536 

12 12 12 12 

4 
 

นางนฤมล 
ธนานันต ์

รอง 
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (พันธุ
ศาสตร์) 
 
วท.ม. (พันธุ
ศาสตร์) 
 
วท.บ. 
(เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลยัครู
อุดรธาน ี

2547 
 

2540 
 

2535 

12 12 12 12 

5 นายณฐพงศ์   
เมธินธรังสรรค์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (กีฏวิทยา
และสิ่งแวดล้อม) 
 
 
วท.บ. (ชีววิทยา)   
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2548 
 
 
 

2542 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 

1 
 

นางสาวพรรณ
วิภา  แพงศรี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2558 
 

2547 
 
 
 

2542 

12 12 12 12 

2 
 

นายวัฒนา   
อัจฉริยะโพธา 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 
 
 
 

2541 

12 12 12 12 

3 
 

นางดวงเดือน   
วัฏฏานุรักษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.  
(เทคโนโลยีชีวภาพ)    
 
 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
เกียรตินิยมอันดับ2 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน 

2544 
 
 
 

2536 

12 12 12 12 

4 
 

นางนฤมล 
ธนานันต ์

รอง 
ศาตราจารย ์

วท.ด. (พันธุศาสตร์) 
 
วท.ม. (พันธุศาสตร์) 
 
วท.บ. 
(เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลยัครู
อุดรธาน ี

2547 
 

2540 
 

2535 

12 12 12 12 

5 นายณฐพงศ์   
เมธินธรังสรรค์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (กีฏวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม) 
 
 
วท.บ. (ชีววิทยา)   
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2548 
 
 
 

2542 

12 12 12 12 

6 
 

นางสาวปุนยนุช 
นิลแสง 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย ์

Ph.D.  (Food 
Engineering and 
Bioprocess 
technology ) 
วท.ม. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ)  

สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2550 
 
 
 

2545 
 

2537 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 

7 นางสาวจิตติมา   
กอหรั่งกูล 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2547 
 

2543 

12 12 12 12 

8 นางสาวมัทนภรณ์ 
ใหม่คามิ 

อาจารย ์ ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) 
 
วท.ม.(พฤกษศาสตร์) 
 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2560 
 

2554 
 

2550 

12 12 12 12 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
    ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์โดยรายวิชา SBT353 เตรียมฝึก
ประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  ได้ร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรายวิชา SBT354 ฝึกประสบการณ์ทาง
นวัตกรรมและชีวผลิตภัณฑ์ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นตามโครงสร้างของหลักสูตร นักศึกษาต้องผ่าน
การเรียนวิชาทั้ง 2 วิชา โดยหลักสูตรจะประสานงานให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ให้ตรงกับ
หลักสูตรมากที่สุด ตามภาระกิจของสถานที่ฝึกงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้รับผิดชอบการฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยสามารถฝึกงานทั้งในชุมชนท้องถิ่น ท้องที่
บริการของมหาวิทยาลัย สถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมหรือในหน่วยงานราชการ  

นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาSBT360 สหกิจศกึษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือ UBI101 
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ที่ต้องการยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา โดยสามารถฝึกงานทั้งในชุมชนท้องถิ่น ท้องที่บริการของมหาวิทยาลัย สถาน
ประกอบการที่ เป็น อุตสาหกรรมหรือในหน่วยงานราชการ เช่นเดียวกับรายวิชา SBT354 ฝึก
ประสบการณ์ทางนวัตกรรมและชีวผลิตภัณฑ์  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มาตรฐานด้านความรู้และการเทียบวัดเครื่องมือที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษา และทักษะใน

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท างานในสถานที่ฝึกงาน 
       4.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์ อดทน และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ฝึกงานได้ 
       4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
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       4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
       4.1.5 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา  
  หลักสูตรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจ าภาคการศึกษา

ที่ 2 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง  
 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดตามช่วงเวลาที่เหมาะสมใน 1 ภาคการศึกษา  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์เป็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเข้ากับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้
สร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณ์ฑ์  โดยมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ ผู้
ร่วมโครงงานต้องสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์โครงงานละ 1 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
    ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ ศึกษาค้นคว้าทรัพยากรหรือภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน โดยมีการศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
รวบรวมผล เสนอผลงาน และจัดท ารายงานการค้นคว้าชิ้นงานนวัตกรรมของนักศึกษาหรือการทดลอง
จากสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือด าเนินการวิจัย โดยมีคู่มือรายวิชาปัญหาพิเศษ 
นักศึกษาต้องคิดหรือเลือกหัวข้อในการท าโครงการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนวัตกรรมชีว
ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องฝึกการตีโจทย์ปัญหาวิจัย 
รู้จักวางแผนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมนั้น และท าการทดลองจริง สามารถแปลผลและวิเคราะห์ผล
การสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีเหตุผล การสรุปผล รวมไปถึงการน าเสนอผลงานวัตกรรมในรูปแบบเล่ม
รายงานและวาจา มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    5.2.1 ได้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
    5.2.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการใช้ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือวิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา และ

แก้ไขปัญหาเพ่ือตอบโจทย์ท้องถิ่นโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย  
    5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
    5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
     5.2.5 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     5.2.6 มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย และความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด        
5.3 ช่วงเวลา  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณ ฑ์ 
ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      วิชาปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ จ านวน  3  หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ  
   5.5.1 อาจารย์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาจัด

กลุ่มตามความสนใจของตนเองและนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
น่าสนใจ 

     5.5.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษา และติดตามการท างานของนักศึกษา แนะน า
แหล่งข้อมูลงานวิจัย มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา  

     5.5.3 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจน
ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
     5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอผลงานนวัตกรรม โดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่

ปรึกษา 
 5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและจากการรายงานด้วย
วาจาและเอกสารตามระยะเวลา 
          5.6.3 ประเมินด้วยการจัดสอบการน าเสนอผลงานนวัตกรรมจากชิ้นงาน รายงานและการ
น าเสนอด้วยวาจา และการตอบค าถามโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์อ่ืนอีกอย่างน้อย 3 คน 
          5.6.4 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่
เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ประยุกต์รูปแบบ ABCD โมเดล เข้าสู่ระบบการศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์
ที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมชีว
ผลิตภัณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภ าค ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใน เก ณ ฑ์ ดี 
ส าม ารถป ระยุ ก ต์ ได้ อ ย่ า ง
เห ม าะสม ใน การป ระกอบ
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ศึ ก ษ า ต่ อ ใน
ระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยใช้รูปแบบ 
Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน เน้นการ
เรียนรู้ แบบสืบค้ นผ่ าน  Project Base Learning, Case Base 
Learning, Outdoor Learning โดยให้มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด 
โครงงาน และมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์
ความรู้กับปัญหาจริง  

1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี
ความสามารถ พัฒนาความรู้ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาคบังคับ 
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ทางด้ านนวัตกรรมชีว
ผลิตภัณฑ์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพโดยใช้รูปแบบ Blended Learning คือ มีการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อเรียนรู้ทั้งแบบ Class room และ 
Online process 

1.3 คิดเป็น ท าเป็น และเลือก
วิธ ีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

รายวิชามีการใช้รูปแบบ Design Thinking for Learning 
Outcomes คือ น ากระบวนการคิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนา
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และบทเรียน 
โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พีง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง ต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน 
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจ า 

1.4 มีความสามารถท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น  มี ทั ก ษ ะก า ร
บริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 

มีการตั้งโจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ โดยรูปแบบ
กิจกรรม Collaborative Learning คือ การจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้กับ
เพ่ือน อาจารย์ และท้องถิ่นทั้งในและนอกห้องเรียนและสื่อ Online 
โดยผู้ เรียนกับผู้สอนร่วมกันก าหนดประเด็นเรียนรู้ ผู้สอนเป็น
ผู้อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้ มีการท างานแบบคณะท างาน แทนที่
จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน
เป็นหมู่คณะ  

1.5 รู้จั กแสวงหาความรู้ด้ วย
ตนเองและสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่
นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก โดยรูปแบบ 
Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วย
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน เน้นการ
เรียนรู้ แบบสืบค้ นผ่ าน  Project Base Learning, Case Base 
Learning, Outdoor Learning 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การเป็นแบบอย่าง  
2) ก าหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน  
3)  การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
4)  การก าหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
2)  ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานครบ ตรงเวลาที่ก าหนด 
3)  ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อง การไม่คัดลอกผลงาน

ของผู้อื่น 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ (ตัวอย่าง)  
     ใช้กระบวนการการเรียนรู้ เชิ งผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) และ 
Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้
เรื่องนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
     1) การสอนแบบ Project-Based-Learning 
     2) การสอนแบบ Case Base Learning  
     3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle)  
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   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (ตัวอย่าง) 
     1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน 
     2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 
     3) การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ  
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ

ตน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง
ความรู้ และการสรุปผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน 

2)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้นผ่าน Project Base 
Learning, Case Base Learning, Outdoor Learning โด ย ให้ มี ป ฏิ บั ติ ก าร  แบ บ ฝึ กหั ด 
โครงงาน และมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

3) รายวิชาเลือกมีการต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาคบังคับ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพโดยใช้รูปแบบ Blended Learning คือ มีการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และ
สื่อเรียนรู้ทั้งแบบ Class room และ Online process 

4) ใช้รูปแบบ Design Thinking for Learning Outcomes คือ น ากระบวนการ
คิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พีงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจ า 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ และมีการน าเสนอผลลัพท์
การเรียนรู้ทางผลผลิตเชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 

2)  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1)  มีการตั้งโจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ โดยการมอบหมายให้ท า
กิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ใช้รูปแบบกิจกรรม Collaborative Learning คือ การจัดให้
ผู้เรียนเรียนรู้กับเพ่ือนและอาจารย์ทั้งในและนอกห้องเรียนและสื่อ Online  

2)  จัดกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่มด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  สังเกตการรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
2) สังเกตการแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดี ของกลุ่มและสังเกต

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน หรือให้มีการน าเสนอผลลัพท์การเรียนรู้ทางผลผลิตเชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่

ได้น าเสนอในชั้นเรียน ได้แก่ หนังสือ เอกสารงานวิจัย อินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่างๆ โดยรูปแบบ 
Active learning โดย เน้ น การ เรี ยน รู้ แบ บสื บ ค้ น ผ่ าน  Project Base Learning, Case Base 
Learning, Outdoor Learningและเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก  

2) การใช้เทคโนโลยี ภาษา และการสื่อสารแบบต่างๆ ในการน าเสนอข้อมูล เช่น การ
จัดท า power point การจัดท าแผนภาพน าเสอนอินโฟกราฟิค (Infographic) เป็นต้น 

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ตรวจผลงานสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเตอร์เน็ต 
2)  ตรวจผลงานการใช้ เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมูล  ได้แก่  Power Point , 

Infographic 
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

  
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน           

2. SBT101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน           

3. SBT201 พันธุศาสตร์           

4. SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์           

5. SBT203 จุลชีววิทยา           

6. SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา           

7. SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์           

8. SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสร้างนวัตกรรม           

9. SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์           

10.SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์           

11.SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช           

12.SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์           

13.SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14.SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม           

15.SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ           

16.SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ           

17.SBT305 พันธุวิศวกรรม            

18.SBT313 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย           

19.SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ           

20.SBT344 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น           

21.SBT345 นวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์           

22.SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล           

23.SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์           

24.SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์            

25.SBT349 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญส่ าหรับธุรกิจชีวผลิตภณัฑ์           
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

26.SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น           

27.SBT352 ภาวะผู้น าและการจัดการ             

28.SBT353 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์           

29.SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์           

30.SBT355 นวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น           

31.SBT356 กระบวนการหมักและเอนไซม์อาหาร           

32.SBT358 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล           

33.SBT359 การทองเที่ยวเชิงอาหาร              

34.SBT360  สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์           

35.SBT453 ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์           

36.SCH101 เคมีพ้ืนฐาน           

37.SMS118 คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน           

38.TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์           
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (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 าวิจัย

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 หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็ นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย  (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เ ม่ือสิ้ นปี การศึ กษา (Program learning 
outcomes) 

ปีการศึกษาที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
1 นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติงานในระดับธุรกิจ

ท้องถิ่นหรือในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานได้แก่ด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2 นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์ มี
แนวคิดที่สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ ร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่น  

3 นักศึกษาสามารถบริหารวางแผน จัดการเพ่ือสร้างรายได้  โดยสามารถที่จะเป็น
ผู้ประกอบการอิสระด้านผลิตภัณฑ์อาหาร หรืออาหารเพ่ือสุขภาพ  โดยสร้าง 
แบรนด์ของตนเองและมีจิตใจบริการ (Service Mind) ตลอดจนมีทักษะในการ
สื่อสารทางให้ค าปรึกษาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4 นักศึกษาน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของงานในสายอาชีพ และความคิด
สร้างสรรคส์ร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือสามารถพัฒนาของท้องถิ่น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตาม ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบั บที่  2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่  3 พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม ่
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ         
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางดานชีวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 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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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกบับัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
      คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
    กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้ าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 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 
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   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
       4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จดัอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  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 
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้
บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา 

ประกอบการพิจารณา 
 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 โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
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    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
วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณก์ารสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องปฏิบัติการชั้น 4  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 7 
2 ห้องปฏิบัติการตึก 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
3 สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 
5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
6 ห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต ารา
ที่ เกี่ ยวข้องกับ เทคโน โลยีสารสนเทศไม่น้ อยกว่า 2,000 เล่ม  และวารสารที่ เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือเทคโนโลยีชีวภาพ กว่า 5,600 
เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 
แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 
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 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 
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 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ หลักสูตร         
และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

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 ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต
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) 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 
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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 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าวิท ย าลัย ร าช ภัฏ ว ไล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
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      
จากการศกึษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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“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 เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 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 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       
จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ 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 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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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 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
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
การศึกษาภาคปกต ิ

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

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 า ติ  (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 ากว่ าชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที 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 กษาที่ 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 ยนเรี 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 าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
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ศึกษา หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียน
รายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 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 
สัญลักษณ์ 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 าหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “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
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

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 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เทา่นั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยให้ถึง 
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 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 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 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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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 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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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) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

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

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน 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 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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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 ากว่ า 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 เต็ มเวลาให้ น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็ 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  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
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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 ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

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 าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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 
 

 
 

 



80 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

80 

 
 



81 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

81 

 



82 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

82 

 



83 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

84 

 
 
 
 
 



85 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



86 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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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 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ้ 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 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่างๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 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
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
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 เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 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 มีความรู้พ้ืนฐานการด 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 งอาจารย์ป ระจ 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 ซึง่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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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 มีความรู้ พ้ืนฐานการค 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 และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม่ 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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 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 
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    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    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 หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
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  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
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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 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ที ่3037/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัฑณ์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้อง 5303 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผศ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี รองประธานกรรมการ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
3. รศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ์   กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อ.จิตติมา  กอหรั่งกูล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. อ.ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อ.ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
    9. นางสาวพิมพ์นารา  นิลฤทธิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม    เวลา 09.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 – 2562 หลักสูตรไม่มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 2 ปี
ต่อเนื ่อง ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการชีวภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 ประธานโครงการปรับปรุงหลักสูตรแจ้งว่าโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการชีวภาพ ได้รับการอนุมัติแล้ว 

2.2 ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรได้เสนอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมพิจารณาหน่วยกิต 
รายวิชา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา   12.00  น. 
 
                                                        

(ลงชื่อ)................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                              (อ.ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์) 

         กรรมการและเลขานุการ 
 

 
(ลงชื่อ)............ ..................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (ผศ.วัฒนา  อัจฉรยิะโพธา) 
                                  ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัฑณ์ 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
รายช่ืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รศ.ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ 
2. ผส.ดร.วชิุดา กล้าเวช 
3. นายธรรมรัตน์ รุ่งสังข์ 
รายช่ือคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา แพงศรี 
4. อาจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ 
5. อาจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณยนุช นิลแสง 
7. อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกุล 
8. นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ 
 
สรุปผล / ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าชื่อหลักสูตรยังไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
     2.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ยังตอบโจทย์อะไรไม่ได้ 
ดังนั้นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตั้งอยู่บนฐานความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนรองรับการแข่งขัน
ทางเทคโนโลยีด้านชีวผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านชีวผลิตภัณฑ์ซึ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับสถานประกอบการจริง 
รวมทั้งพัฒนาตนให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม 
           อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าควรจัดท า module 4 ด้าน ได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เน้นกระบานการเรียนรู้ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ แก้ปัญหาใน
ท้องถิ่นได้ ที่ส าคัญต้องสร้างจุดเด่นในกับหลักสูตร ถ้าจะเน้นอาหารต้องแตกต่างจากหลักสูตร
เทคโนโลยีการอาหาร (Food science) หรือคหกรรมศาสตร์ เช่น การใช้กระบวนการหมักจุลินทรีย์
ให้เกิดอาหารที่มีความแตกต่าง หรือยืด/ ชะลอระยะเวลาของอาหารได้ การผลิตอาหาร เครื่องดิ่ม 
อาหารเสริมจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  
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อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าควรให้บุคลากรในหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงาน
ราชการและเอกชนในด้านการพัฒนาชิ้นงานทางชีววิทยาให้เกิดการแก้ปัญหาในท้องถิ่น เช่น สวทช. 
วว. น าความรู้มาพัฒนานักศึกษาให้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
      3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าระบบการศึกษาถ้าด าเนินการให้จบการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี
ครึ่ง จะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาเรียน หน่วยกิตการศึกษาให้เรียนน้อยลง เช่น ไม่ต่ ากว่า 120 
หน่วยกิต ลดวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน รวมวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันหรือบูรณาการกันได้ เพ่ิมวิชาเกี่ยวกับ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ เชิงการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 
      4.   กลุ่มสาระรายวิชา 
            อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าชื่อและค าอธิบายรายวิชายังไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ แนวทาง
ต้องปรับแก้ไขให้ทันสมัย ทันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น หรือน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างองค์ความรู้สร้าง
นวัตกรรมชิ้นงานที่สามารถแก้ปัญหาและขายเลี้ยงอาชีพของตัวเองได้ ค าอธิบายรายวิชาควร
สอดแทรกเนื้อหาที่ให้เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาได้ ที่ส าคัญควรผลิตหรือสร้างนวัตกรรมชิ้นงานใน
แต่รายวิชา 
            อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าในรายวิชาทางด้านธุรกิจสินค้านวัตกรรม ควรมีการประชุม
หารือในการสร้างรายวิชาใหม่ โดยการเชิญอาจารย์แต่ละหลักสูตรทางด้นการตลาด ธุรกิจ และ
นวัตกรรม แนวทางรายวิชานั้นควรเป็นการสร้างรายวิชาใหม่ รหัสวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ค าอธิบายรายวิชาควรจะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา สร้างชิ้นงาน
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาและสามารถน าไปขายสร้างอาชีพของตัวเองได้ 
      5.  การศึกษาดูงาน การฝึกงาน/ ฝึกประสบการวิชาชีพ 
           อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าอยากให้นักศึกษาได้รับการฝึกงานจากหน่วยงานที่สร้างชิ้นงาน
นวัตกรรม เช่น สวทช . วว. หรือบริษัทเอกชนที่มีการผลิตชิ้นงานนวัตกรรมขึ้นมาใช้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่สามารถพานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานก็จะเป็นสิ่งที่ดี ท าให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์จากสถานที่จริง สามารถน ามาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได ้
     6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
         อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าหลักสูตรต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงให้รอบด้าน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา เมื่อรับนักศึกษาเข้ามาลัวจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาหรือไม่ (ไม่ย้าย
สาขาหรือลาออก) การปรับความรู้พ้ืนฐาน (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) หรือวิชาทางภาษา 
เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะให้นักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนอย่างมีความสุข เมื่อ
เรียนจบจะได้เป็นก าลังของประเทศชาติในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

อ.ณฐพงศ์ พิมพ์รายงาน 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 
รายช่ืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ 
    ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
รายช่ือคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา แพงศรี 
4. อาจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ 
5. อาจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณยนุช นิลแสง 
7. อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกุล 
8. นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ 
 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
1. ผู้วิพากษ์หลักสูตรตั้งค าถามว่า : ส ารวจตรวจสอบจากบัณฑิตที่จบไปว่าได้งานท าตรงสาขาที่เรียน
มาหรือไม่ 
   อยากจะให้ยึดเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของหลักสูตรไว้ เช่น การใช้สิ่งมีชีวิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในด้าน 
อาหาร เกษตร ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับตนเอง 
2. รายวิชาที่เปิดสอนยังมีความซ้ าซ้อนกัน รายวิชาไหนที่มีความใกล้คียงกันอาจจะต้องยุบรวมให้ง่าย
ต่อการศึกษา 
 เช่น วิชาการตลาดดิจิตอลยุบรวมกับวิชาการสร้างตราสินค้า 
3. เพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา ปฏิบตัิการชีววิทยา เคมี ปฏิบัติการเคมี การคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีความจ าเป็นในการฝึกคิดวิเคราะห์และปฏิบัติแก้ปัญหาได้ใน
การสร้างชิ้นงานนวัตกรรมขึ้นมา วิชาเทคนิคการประกอบการธุรกิจชุมชนตรงกับเนื้อหาใหม่ใน
หลักสูตรถือว่าดีมาก 
4. ความคาดหวังของหลักสูตร บัณฑิตจบมาแล้วจะท างานอะไรหรือมีแนวทางจะไปทางด้านไหน 
ผู้ประกอบการเบื้องต้น ธุรกิจส่วนตัว พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม (QA หรือ QC) หรือนักนวัตกรรม 
5. หลักสูตรต้องมีทิศทางท่ีแน่นอน ต้องมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง 
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อาหาร เกษตร ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ถ้าจะเด่นด้านอาหารต้องแปรรูปอาหารที่มีความน่าสนใจ
และแปลกใหม่โดยใช้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ คิดค้นสูตรในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือการยืด
ระยะเวลาการเน่าเสียของอาหาร หรือการถนอมอาหารให้เก็บไว้กินได้นานๆ 
6. การสร้างแบรนด์สินค้าของหลักสูตร 
  เป็นสิ่งส าคัญและเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษา เช่น การท าปลา
ส้ม การท าไวน์ผลไม้ การท าแหนมจากวัสดุธรรมชาติ 

 
 

อ.ณฐพงศ์ พิมพ์รายงาน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

109 

ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวพรรณวิภา        นามสกุล แพงศร ี

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

ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2547 

ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

1.3.2 บทความ งานวิจัย 
พรรณวิภา แพงศรี, นิตยา ทันใจ, นิตยา  ลีทอง และวชิรวิชญ์ ชุมชิต. (2562). การศึกษาเบื้องต้นใน

การผลิตโยเกิร์ต กล้วยน้ าว้า. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกลุ่ ม ศรีอยุ ธยา ครั้ งที่  10 . 4-5 กรกฏาคม 2562. (394-398). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

พรรณวิภา แพงศรี, กัลยา  มีลา, ปัทมิกา  นัยเนตร และวดี  สีด า. (2561). การศึกษาเบื้องต้นในการ
ผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากฟักข้าว. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม”.     
18 -19 ตุลาคม 2561. (758-765). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
ปทุมธานี. 

พรรณวิภา แพงศรี. (2561). การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากน้ าหมักชีวภาพ. ใน
เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ.
2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์”. วันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (259-
264). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

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

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

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
14 ปี 
 

1.5  ภาระงานสอน 
 1.5.1 วิชาจุลชวีวิทยา 
 1.5.2 วิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 1.5.3 วิชาจุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม 
 1.5.4 วิชาเทคโนโลยีเอนไซม์ 
 1.5.5 วิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 1.5.6 วิชาการวางแผนการทดลอง 
 1.5.7 วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 1.5.8 วิชาเทคโนโลยียีสต์ 
 1.5.9 วิชาเทคโนโลยีชวีภาพอาหาร 
 1.5.10 วิชาเทคโนโลยีการหมัก 
         1.5.11 วิชาฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
         1.5.12 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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2. ชื่อ นายวัฒนา        นามสกุล อัจฉริยะโพธา 

2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2541 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

2.3.2 บทความ งานวิจัย 
สุรีวัลย์ สิมชาติ, สุภาวิตา บุดดาเวียง, นิภาพร พลเยี่ยม และวัฒนา อัจฉริยะโพธา. (2562). การสกัด

เพคตินจากเปลือกส้มซ่าเพื่อผลิตแยมส้มซ่า. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). วัน
ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562. (720-725). มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี. 

พิชญ์สินี ศรีหาบุญทัน และวัฒนา อัจฉริยะโพธา. (2562). การศึกษาสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโว
นอยด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแตงไทย . ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 
(ASTC 2019). วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562. (495-500). มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี. 

วัฒนา อัจฉริยะโพธา, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ และพิมพ์นารา นิลฤทธิ์. (2561). การศึกษาแอคติวิตี
ของเอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดราท าลายไมในการผลิตแอลกอฮอล์จากผักตบชวาด้วยวิธีการ
ย่อยสลายให้ เกิด เป็นน้ าตาลแบบต่อเนื่ องกับการหมัก . วารสารวิจั ยและพัฒนา               
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน –ธันวาคม 2561 : 23-33. 

อินทุออน ผางดี  และวัฒนา อัจฉริยะโพธา. (2561). การวิเคราะห์แอคติ วิตีของเอนไซม์
แอลกอฮอล์อะซิทิลทรานส์เฟอร์เรสในแตงไทย. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018). วันพุธ
ที่ 6 มิถุนายน 2561. (222-226). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ. 

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์, สมนึก นิลฤทธิ์ และ วัฒนา อัจฉริยะโพธา. (2560). การศึกษาแอคติวิตีของ
เอนไซม์เซลลูเลสจากเห็ดราท าลายไม้บางชนิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017).  วันที่ 25 
พฤษภาคม 2560. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. (613-618). 
มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร. 
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   2.3.4 บทความทางวิชาการ  

- 
 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
         2.5.1 วชิาชีววิทยาทั่วไป 
 2.5.2 วิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
 2.5.3 วิชาจุลชวีวิทยา 
 2.5.4 วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
  2.5.5 วิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
         2.5.6 วิชาเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 2.5.7 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
         2.5.8 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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3.  ชื่อ นางดวงเดือน        นามสกุล วัฏฏานุรักษ์ 

3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2544 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน 

2536 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
-    

3.3.2 บทความ งานวิจัย  
ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ์. (2562). การศึกษาและพัฒนาไวน์ขิง. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019). วัน
ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562. (136-141). มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี. 
ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์. (2561). ผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือใน

การควบคุมแมลงวันผลไม้  Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae). 
วารสารวิจัยร าไพพรรณี. ปีที1่2 ฉบับ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2561: 102-109.  

Nathapong, M. and Duangduan, W. (2018). Effect of Marigold Extract in Controlling 
Cowpea Aphid, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae). Journal of 
Food Health and Bioenvironmental Science. Volume11 No.1. January – April. 
2018: 113-123.  

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์. (2560). การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก สักทอง. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม. 2560 : 13 - 21 

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ . (2560). การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรยับยั้งเชื้อราจากกาบกล้วย . ใน
เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัย   
ธรรมาธิราช ครั้งที่ 7. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560. (2312 - 2318). มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, นนทบรี. 

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ . (2560). การผลิตแหนมถั่วเหลืองเสริมแบคทีเรียโพรไบโอติก . ใน
เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017). โรงแรมมิราเคิลแกนด์ กรุงเทพฯวันที่ 25 พ.ค. 
2560. (37-40). มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร. 

3.3.3 บทความทางวิชาการ  
- 
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3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

10 ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

         3.5.1 วชิาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
 3.5.2 วิชาจุลชวีวิทยา 
 3.5.3 วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 3.5.4 วิชาอนุกรมวิธานแบคทีเรีย 
 3.5.5 วิชาจุลชวีวิทยาทางอาหาร 
 3.5.6 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 3.5.7 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 3.5.8 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  3.5.9 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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4.  ชื่อ นางนฤมล        นามสกุล ธนานันต์ 

4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก วท.ด.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ปริญญาโท วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 
ปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูอุดรธานี 2535 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
-    

4.3.2 บทความ งานวิจัย  
ฐิตาพร มณีเนตร, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์. (2019). การจ าแนกพันธุ์และการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai 
Journal of Science and Technology. ปีที่ 8 ฉบับที่ 5. กันยายน – ตุลาคม. 2019:  
544-551. 

ทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์. (2018) การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจ าแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of Science and 
Technology. ปีที ่7 ฉบับที ่3. กันยายน – ธันวาคม. 2018: 213-222. 

นฤมล ธนานันต์, ฐิติพร โท้มโสภา และธีระชัย ธนานันต์. (2018). การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจ าแนกกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
rpoC1 และ matK. Thai Journal of Science and Technology ปีที่  7 ฉบั บที่  1. 
มกราคม – เมษายน. 2018: 81-88. 

พรประภา ศิริเทพทวี, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์. (2561). การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการระบุชนิดกล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียวด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
rbcL และ matK. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . ปีที่  26 ฉบับที่ 1. มกราคม-
กุมภาพันธ์. 2561: 113-120. 

Narumol, T., Supachai, V. and Somsak, A. (2018). Agrobacterium-mediated 
transformation of a Eucalyptus camaldulensis x E. tereticornis hybrid using 
peeled nodal-stem segments with yeast HAL2 for inproving salt tolerance. 
New Forests. Volume 49. 2018: 311 - 327 

 
4.3.3 บทความทางวิชาการ 

 
  - 
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4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

12 ปี 
4.5  ภาระงานสอน 

 4.5.1 วิชาพันธุศาสตร์ 
 4.5.2 วิชาปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
 4.5.3 วิชาพันธุวิศวกรรม 
 4.5.4 วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 4.5.5 วิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 4.5.6 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
         4.5.7 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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5.  ชื่อ นายณฐพงศ ์       นามสกุล เมธินธรังสรรค์ 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (กีฏวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
-    

5.3.2 บทความ งานวิจัย  
ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์. (2561). ผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือใน

การควบคุมแมลงวันผลไม้  Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae). 
วารสารวิจัยร าไพพรรณี. ปีที ่12 ฉบับ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2561: 102-109.  

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์. (2561). ผลจากสารสกัดจากใบสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว Aphis 
craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่
37 ฉบับที่ 1. 2561: 79-84. 

ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์. (2561). ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลกะเพราในการ
ควบคุมด้วงงวงข้าวและมอดข้าวเปลือกในห้องปฏิบัติการ . ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 วันที่ 6 
มิถุนายน. (225-229). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ. 

Nathapong, M. (2018). Effects of Intercropping of Marigold and Yardlong Bean on 
Population of Cowpea Aphid, Aphis craccivora Koch. Science & Technology 
Asia, Volume 23 No. 2. April – June. 2018: 12-18.  

Nathapong, M. and Duangduan, W. (2018). Effect of Marigold Extract in Controlling 
Cowpea Aphid, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae). Journal of 
Food Health and Bioenvironmental Science. Volume11 No.1. January – April. 
2018: 113-123.  

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ และดวงเดือน วัฏานุรักษ์ . (2560). ผลของสารสกัดดาวเรือง (Tagetes 
erecta L.) ในควบคุ มหนอนผี เสื้ อกิ น ใบมะนาว  Papilio demoleus Linnaeus 
(Lepidoptera: Papilionidae). วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 1-10. 

         
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

11 ปี 
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5.5  ภาระงานสอน 
         5.5.1 วชิาชีววิทยาทั่วไป 
 5.5.2 วิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
 5.5.3 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 5.5.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 5.5.5 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  5.5.6 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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6. ชื่อ นางสาวปุณยนุช นามสกุล นิลแสง   
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D (Food Engineering and 

Bioprocess Technology) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) 

2550 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

 
       6.3  ผลงานทางวิชาการ  

 6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                 - 

        6.3.2 บทความ งานวิจัย  
มธุรส รัตนวงศ์สนิท และ ปุณยนุช นิลแสง. (2562). ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa 

carandas) ที่ระยะการสุกแตกต่างกันต่อคุณภาพของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม . ใน
เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  10. วันที่  4-5 กรกฏาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. 

ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์, ศศมล ผาสุข และสุธาสินี นิลแสง. (2561). ปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ 
และแทนนินทั้งหมดของสารสกัดจากใบและล าต้นโนรา. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 6 (ASTC2018). 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ.  

ปุณยนุช นิลแสง. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวผสมน้ าใบบัวบก. ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 13-14 ธันวาคม 2561. (227-232). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา.  

ปุณยนุช นิลแสง และ จิตติมา กอหรั่งกูล. (2561). การพัฒนาการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากน้ า
สมุนไพร. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม 2561: 123-134. 

มธุรส รัตนวงศ์สนิท, ฐิติมา ละอองญิติรัตน์, วันทนา ติดชัย, สุธาสินี นิลแสง, ศศมล ผาสุข. (2560). 
การศึกษากระบวนการผลิตอัญชันหยี . ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC2017) วันที่ 
21 กรกฏาคม พ.ศ. 2560. (1107-1114) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น.  
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สุธาสินี นิลแสง. (2560). การศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม้ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นมะเขือเปราะ (Solanum xanthocarpum).  ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  และนานาชาติ  ครั้ งที่  4 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ  (NEUNIC2017) วันที่  21 กรกฏาคม พ .ศ . 2560. (3127-3132). 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.  

Mathuros Rattanawongsanit, Sasamol Phasuk, Poonyanuch Nilsang. (2019). The study 
of characteristics of Karanda fruit (Carissa carandas) on different stage of 
ripeness and its use in spicy candy products. In the proceeding of the 3rd 
National and International Research Conference 2019 (NIRC III2019), February, 1, 
2019. (542-554). Buriram Rajabhat University, Thailand.  

Thitima La-ongthitirat, Sasamol Phasuk, Poonyanuch Nilsang. (2019). Antimicrobial 
activity of Hiptage candicans (Hook.f.) Siritugsa crude extracts against human 
pathogens. In the proceeding of the 3rd National and International Research 
Conference 2019 (NIRC III2019), February, 1, 2019. (620-632). Buriram Rajabhat 
University, Thailand.  

Wattana Tidchai, Pooyanuch Nilsang, Sasamol Phasuk. (2019). Efficiency of Feronia 
limonia (L.) Swing crude extract as tyrosinase activity inhibition. In the proceeding 
of the 3rd National and International Research Conference 2019 (NIRC III2019), 
February, 1, 2019. (564-571). Buriram Rajabhat University, Thailand.  

 
6.4  ประสบการณ์ในการสอน 

20 ปี 
 
6.5  ภาระงานสอน 

 6.5.1 วิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 6.5.2 วิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
         6.5.3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 6.5.4 วิชาการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 6.5.5 วิชาการควบคุมและการใช้เครื่องมือ 
 6.5.6 วิชาเทคโนโลยีชวีภาพอาหาร 
         6.5.7 วิชาเทคโนโลยีการหมัก 
 6.5.8 วิชาจุลชวีวิทยา 
 6.5.9 วิชาจุลชวีวิทยาอาหาร 
 6.5.10 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
         6.5.11 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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7.   ชื่อ นางสาวจิตติมา   นามสกุล กอหรั่งกูล 
 7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 7.2 ประวัติการศึกษา     

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 
 

7.3  ผลงานทางวิชาการ  
         7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

         - 
         7.3.2 บทความ งานวิจัย  

จิตติมา กอหรั่งกูล. (2562). การศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามะนาว น้ ามะกรูด และน้ ามะเขือเทศใน
การลดปริมาณ Esherichia Coli ที่ปนเปื้อนในผักกาดแก้ว. ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 
2019). วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562. (107-111). มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี. 

จิตติมา กอหรั่งกูล, สุปราณี ชาติงาม, มุกดาวัลย์ จิตรภิญโญ และ สัตตบุษย์ พงษ์ต้น. (2561). 
การศึกษาการผลิตสาโทจากข้าวเหนียวลืมผัวผสมกล้วยน้ าว้าดิบ. ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 
2018). วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2561. (307-312). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
สมุทรปราการ. 

 
7.4  ประสบการณ์ในการสอน 

14 ปี 
7.5  ภาระงานสอน 

 7.5.1 วิชาชีววิทยาทั่วไป 
 7.5.2 วิชาปฏิบัติกาชีววิทยาทั่วไป 
 7.5.3 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 7.5.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 7.5.5 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  7.5.6 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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8. ชื่อ นางสาวมัทนภรณ์        นามสกุล ใหม่คามิ 
8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
8.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 

ปริญญาโท วท.ม.(พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

 
8.3 ผลงานทางวิชาการ  

8.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
- 

8.3.2 บทความ งานวิจัย  
มัทนภรณ์ ใหม่คามิ และคณะ. (2562). การส ารวจไม้ต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี . วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562: 1-11. 

มัทนภรณ์ ใหม่คามิ. (2561). ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของพรมมิ.  ในเอกสารรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
6 (ASTC 2018). วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2561. (186-193). มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, สมุทรปราการ. 

 
          8.3.3 บทความทางวิชาการ  

              - 
8.4  ประสบการณ์ในการสอน 

10 ปี 
8.5  ภาระงานสอน 

 8.5.1 วิชาชีววิทยาพื้นฐาน 
 8.5.2 วิชาพฤกษศาสตร์ 
 8.5.3  วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 8.5.4 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 8.5.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 8.5.6วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
   8.5.7 วิชาโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ภาคผนวก ช 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

และ 
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ระดับ  (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

1.1 ความมีระเบียบวินัย 52.8 44.4 2.8 
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 56.8 43.2 0 
1.3 ความรับผิดชอบ 72.2 27.8 0 
1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 59.5 29.7 10.8 
1.5 ความตรงต่อเวลา 70.3 27.0 2.7 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 73.0 24.3 2.7 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละข้อย่อยพบว่า 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพมากที่สุด (73.0%) รองลงมาคือ มี
ความรับผิดชอบ (72.2%) 
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2. ด้านความรู้ 

 

หัวข้อในการส ารวจ 
ระดับ  (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 32.4 59.5 8.1 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 40.5 59.5 0 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้สาขาวิชาอยู่ที่ระดับมาก (59.5%) 

และต้องการให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ศึกษา (59.5%) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ระดับ  (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ การแปล
ความหมาย และการประเมินจากข้อมูลสารสนเทศ 

24.3 67.6 8.1 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาด้วย
ตนอง 

40.5 45.9 13.5 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยใช้
พ้ืนฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

36.1 55.6 8.3 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา โดยต้องการให้ มี

ความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูลสารสนเทศ 
อยู่ที่ระดับมาก (67.6%) ต้องการให้มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใน
ระดับมาก (45.9%)   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยใช้พ้ืนฐานจากความรู้และ
ทักษะที่ศึกษาในระดับมาก (55.6%) 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ระดับ  (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 51.4 48.6 0 
4.2 สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 32.4 62.2 5.4 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

30.6 66.7 2.8 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ โดยต้องการให้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ ที่ระดับ
มากที่สุด (55.6%) บัณฑิตควรมีความสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ในระดับมาก (62.2%) และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระดับมาก (66.7%) 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อในการส ารวจ 
ระดับ  (%) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหา 

27.0 51.4 21.6 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 

32.4 54.1 13.5 

5.3 มีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 27.0 62.2 10.8 
5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

21.6 43.2 35.1 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข         

การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อย พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (62.2%) และต้องการให้
มีการใช้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ที่ระดับมาก (54.1%) 

 

 
 
จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ในภาพรวมพบว่าผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน จ าแนกในแต่ละด้านพบว่า  
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ในคุณธรรมจริยธรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพมากที่สุด (73.0%) 
รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ (72.2%) 

    ในด้านความรู้ ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีความรู้สาขาวิชาอยู่ที่ระดับมาก (59.5%) 
และต้องการให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ศึกษาระดับมากท่ีสุด (59.5%) 

ในด้านทักษะทางปัญญาต้องการให้มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ การแปล
ความหมาย และการประเมินจากข้อมูลสารสนเทศ อยู่ที่ระดับมาก (67.6%) ต้องการให้มีทักษะใน
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในระดับมาก (45.9%)   และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษาในระดับมาก (55.6%) 

ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอต้องการให้มีบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ ที่ระดับมากที่สุด (55.6%) บัณฑิตควรมีความสามารถเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี ในระดับมาก (62.2%) และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องระดับมาก (66.7%) 

จากการส ารวจผู้ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหัวหน้า
หน่วยงาน ต่อความคิดเห็นในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งหมด 37 คน 
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ภาคผนวก ซ 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 



131 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

131 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  

1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต  
   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต  

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

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 11 หน่วยกิต  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 86 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 80 หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 71 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 17   
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 48 หน่วยกิต  
   2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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2. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเฉพาะ 
SBT305 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) SBT305 พันธุวิศวกรรม  3(2-2-5)  

 
ตามความ
เหมาะสม
ของเนื้อหา 
 
 

 Genetic Engineering   Genetic Engineering  
 รายวิชาบังคับก่อน : SBT203 จุลชีววิทยา 

และ SBT201 พันธุศาสตร์     
        โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การ
โคลนยีน วิธีการถ่ายฝากยีน เครื่องหมาย ดีเอ็น
เอ และการประยุกต์ 
 

  รายวิชาบังคับก่อน : SBT201 พันธุศาสตร์     
การถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวกับเซลล์

และโมเลกุล การถ่ายทอดลักษณะของเมน
เดล สารพันธุกรรม ลักษณะและการท างาน
ของยีน ความส าคัญของยีนในสังคม รากฐาน
ของความแตกต่างในลักษณะต่างๆ ตลอดจน
หลักการของพันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้
ในสาขาการแพทย์ การเกษตร และสาขาอ่ืน 
การแสดงออกของยีน การตัดดีเอ็นเอด้วย
เอนไซม์ตัดจ าเพาะ การค้นหาข้อมูลด้านพันธุ
วิศวกรรมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางพันธุวิศวกรรม 
ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอ การตรวจหาดีเอ็น
เอ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง 
การหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ เป็นต้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

กลุ่มวชิาเฉพาะ 
SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ 

Instrument Control and Application 
3(2-2-5) SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ  

Instrument control and application 
3(2-2-5) 

 
         ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการท างาน และ

วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการ
วิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น เครื่องยูวี-วิส
ซิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เครื่องแก๊สโครมา
โต รกราฟี  เค รื่ อ งแยกส ารขอ งเห ล วชนิ ด
สมรรถนะสูง รวมถึงการควบคุมการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบ
เครื่องมือ 

       ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการท างาน และ
วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง
ทางด้านอาหาร เกษตร รวมถึงการควบคุม
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การ
วัด การวิเคราะห์ การทดสอบ มาตรฐานการ
วัดที่เป็นสากล และการสอบเทียบเครื่องมือ 

 ตามความ
เหมาะสม
ของเนื้อหา 
 

 

 
 
 
 
 
 
3. เปรียบเทียบรายวิชา 
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1. SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 1.  -  ปรับลดหน่วยกิต 
 General Physics      
2. SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (0-3-2) 2.  -  ปรับลดหน่วยกิต 
 General Physics Laboratory      
3. -  3. SCH101 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) ปรับลดหน่วยกิต 
    Basic Chemistry   
4. SCH104 เคมี 1 3(3-0-6) 4. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Chemistry 1       
5. SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-2) 5. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Chemistry Laboratory 1      
6. SCH106 เคมี 2 3(3-0-6) 6. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Chemistry 2      
7. SCH222 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 7. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Basic Organic Chemistry      
8. SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (0-3-2) 8. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Organic Chemistry Laboratory      
9. SCH232 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 9. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Analytical Chemistry      
10. SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 
1 (0-3-2) 10. -  ปรับลดหน่วยกิต 
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11. SCH252 ชีวเคมี 2(2-0-4) 11. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Biochemistry       
12. SCH253 ปฏิบัติการชีวเคม ี                              1(0-3-2) 12. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Biochemistry Laboratory      
13. -  13. SBT101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) ปรับลดหน่วยกิต 
    Fundamental Biology   
14. SBT102 ชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 14. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 General Biology      
15. SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-2) 15. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 General Biology Laboratory      
16. -  16. SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมชีว

ผลิตภณัฑ ์
3(2-2-5) เพื่ อ ให้ ค รอบ ค ลุ ม เนื้ อห า

หลักสูตร 
    Creative Thinking and Bio-Products   
    Innovation   
17 -  17. SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม 

Biotechnology for Innovation 
3(3-0-6) เพื่ อ ให้ ค รอบ ค ลุ ม เนื้ อห า

หลักสูตร 
18. SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 18. SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6)  
 Genetics   Genetics   
19. SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 (0-3-2) 19. SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 (0-3-2)  
 Genetics laboratory   Genetics laboratory 
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20. SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 20. SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)  
 Microbiology   Microbiology   
21. SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (0-3-2) 21. SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (0-3-2)  
 Microbiology  Laboratory   Microbiology  Laboratory   
22. SBT205 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 (2-0-4) 22. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Biotechnology      
23. SBT214 การควบคุมโดยชีววิธ ี 3(2-2-5) 23.  -   
 Biological Control      
24. -  24. SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Biological product processing   หลักสูตร 
    technology   
25. -  25. SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Animal Biological Products  หลักสูตร 
26. -  26. SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Plant Biological Products  หลักสูตร 
27. -  27. SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) เพื่อใหค้รอบคลุมกับเนื้อหา 
    Microbial Biological Products  หลักสูตร 
28. -  28. SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Biological Products for Health   หลักสูตร 
    and Aesthetics   
29. -  29. SBT220 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและนวัตกรรมเครื่องดี่ม 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Beverage Technology and  Innovation  หลักสูตร 
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30. -  30. SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Biological Process control   หลักสูตร 
31.  -  31. SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Economic Crops Tissue Culture  หลักสูตร 
32. SBT302 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 3(2-2-5) 32. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Plant Biotechnology      
33. SBT305 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5) 33. SBT305 พันธุวิศวกรรม 3(2-2-5)  
 Genetic Engineering   Genetic Engineering   
34. SBT306 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 3(2-2-5) 34. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Food Biotechnology      
35. SBT307 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5) 35. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Fermentation Technology      
36. SBT308 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 36. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Bioprocess Engineering      
37. SBT309 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 (0-3-2) 37. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Bioprocess Engineering Laboratory      
38. SBT310 การควบคุมคณุภาพทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
3(2-2-5) 38. -  ปรับลดหน่วยกิต 

 Quality Control in Biotechnology      
39. SBT311 เทคโนโลยีเอนไซม์  

Enzyme Technology 
3(2-2-5) 39. -  ปรับลดหน่วยกิต 
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40. SBT312 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3(2-2-5) 40. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Alcoholic Beverage Technology      
41. SBT313 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-2-5) 41. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Algae Biotechnology      
42. SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ 3(2-2-5) 42. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Instrument control and       
 Application      
43. SBT315 เทคโนโลยีการส าหรับการบ าบัดของเสีย 3(2-2-5) 43. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Biotechnology for Waste 

Treatment 
    

 
44. SBT317 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 44. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Environmental Biotechnology      
45. SBT318 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 45. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Experimental Design      
46. SBT341 เทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่ใช่อาหาร 3(3-0-6) 46. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Non-Food Biotechnology      
47. SBT342 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 1(75) 47. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา      
 Preparation for field experience in      
 Biotechnology of Cooperative 

Education 
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48. SBT343 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 3(2-2-5) 48. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 เทคโนโลยีชีวภาพ      
 Preparation for field experience in      
 Biotechnology      
49. -  49. SBT344 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Agro Tourism Management and Local 

Wisdom 
 

หลักสูตร 
       
50. -  50. SBT345 นวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Microbial Food Innovation  หลักสูตร 
51. -  51. SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    ดิจิตอล  หลักสูตร 
    Product Management and digital    
    Marketing   
52. -  52. SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    ผลิตภัณฑ์  หลักสูตร 
    Quality Control and Quality    
    Assurance of Products   
53. -  53. SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์  

Biological Product Entrepreneurs 
3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา

หลักสูตร 
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54. -  54. SBT349 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญส่ าหรับธุรกิจชีว

ผลิตภณัฑ ์
3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา

หลักสูตร 
    Data Analysis for Biological Product 

Businesses 
 

 
55. -  55. SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนา 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  หลักสูตร 
    Innovation Management and    
    Product Development from    
    Local Wisdom   
56. -  56. SBT352 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Leadership and Management  หลักสูตร 
57. -  57. SBT353 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรม 1(75) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    ชีวผลิตภัณฑ์  หลักสูตร 
    Preparation for Professional    
    Experience in Biological Product    
    Innovation   
58. -  58. SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรม 3(225) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    ชีวผลิตภัณฑ์   หลักสูตร 
    General Biological Product   
    Innovation Practice  

 
 

 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



141 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   
 

141 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
59. -  59. SBT355 นวัตกรรมอาหารและเกษตร และ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หลักสูตร 
    Food and Agriculture Innovation and    
    Local Wisdom     
60. -  60. SBT356 กระบวนการหมักและเอนไซม์อาหาร 3(2-2-5)  
    Fermentation and Food Enzyme   
61. -  61. SBT357 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-2-5)  
    Algae Biotechnology   
62. -  62. SBT358 พลังงานทางเลือกในรูปแบบชีวมวล 3(2-2-5)  
    Biomass for Renewable Energy   
63. -  63. SBT359 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Culinary and Food Tourism  หลักสูตร 
64.   64. SBT360 สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  3(225) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Cooperative Education in Biological 

Product Innovation 
 หลักสูตร 

65. SBT402 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) 65. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Biodiversity      
66. SBT404 พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-2-5) 66. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Cytogenetics 
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67. SBT405 เทคโนโลยียีสต์ 3(2-2-5) 67. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Yeast Technology      
68. SBT407 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-2-5) 68. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Food Microbiology      
69. SBT408 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 69. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Bioinformatics      
70. SBT413 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (0-3-2) 70. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Seminar in Biotechnology      
71. SBT414 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(0-6-3) 71. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Research Project in Biotechnology      
72. SBT449 การผลิตภาพทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 72. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Photographic Productivity in Science      
73. SBT450 ชีวจริยธรรม และกฎหมายชีวภาพ  2(2-0-4) 73. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Bioethics and Biolaws      
74. SBT451 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 5(450) 74. -  เนื้อหาวิชาไม่ตรงกับหลักสูตร 
 เทคโนโลยีชีวภาพ      
 Field Experience in Biotechnology      
75. SBT452 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  6(640) 75. -  เนื้อหาวิชาไม่ตรงกับหลักสูตร 
 Cooperative Education      
 in Biotechnology      
76. -  76. SBT453 ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3(0-6-3) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Special Problems in Bioproducts Innovation  หลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
77. SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 77. -  ปรับลดหน่วยกิต 
 Calculus and Analytic Geometry 1      
78. SMS103 หลักสถติ ิ 

Principles of Statistics 
3(3-0-6) 78. -  ปรับลดหน่วยกิต 

79. -  79. SMS118 คณิตศาสตร์และสถติิพื้นฐาน 3(2-2-5) เป็นพื้นฐานในการค านวณ 
    Fundamental Mathematics and    
    Statistics   
80. -  80. MGM206 การประกอบธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Community Business Operation  หลักสูตร 
    Electronic Commerce   
81. -  81. TID273 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 3(2-2-5) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
    Packaging Design  หลักสูตร 
   82. UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ

ใหม ่
7(640) เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหา

หลักสูตร 
    Building and Expanding Start-Ups’ 

Performance 
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ภาคผนวก ฌ 

 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2564  
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
จ านวนนักศึกษาลดลง 1. นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 

 2. นักศึกษาย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น 
 3. นักศึกษาไม่สมัครเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 4. โดยวิธีมีวิธีการแก้ปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ตรงโรงเรียนต่าง ๆ และ

โฆษณาใน web site โดยตั้งกระทู้ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร 
  
  
  

 
หมายเหต ุS1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

      
จ านวนนักศึกษาลดลง นักศึกษาลาออกไป

เรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น 
2 2 2 × 2 = 4 1 

 นักศึกษาย้ายไปเรียน
หลักสูตรอื่น 

2 2 2 × 2 = 4 1 

 นักศึกษาไม่สมัครเลือก
เรียนในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

5 4 5 X 4 = 20 3 

      
 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม         
ที่ควรจะมี 

 
 

(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ       ความ
เสี่ยง 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
       
1 นักศึกษาลาออก เข้าพบนักศึกษาเป็น

ประจ าทุกครั้งถ้ามี
โอกาศ 

ให้ค าอธิบายใน
การศึกษา 

 ยอมรับ  

       
2 นักศึกษาไม่เลือก

เรียนสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

โฆษณาใน web 
site โดยตั้งกระทู้
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
หลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์ตรง
โรงเรียนต่าง ๆ 

X เพ่ิมเติมแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ และ
การท าความร่วมมือ
เพ่ือเป็นช่องทางอาชีพ
ที่ชัดเจน 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเรื่องที่
ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

1. โครงการปรับ
ความรู้พื้นฐานและ
ให้ความอบอุ่น 

การเข้าพบที่ปรึกษา 1 ให้ค าอธิบายและ
พูดคุยกับนักศึกษา 

นักศึกษาอยากไป
เรียนที่อ่ืน 

 อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

เข้าประชาสัมพันธ์
กับมหาวิทยาลัย
และคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 เผยแพร่แนวทาง
การเรียนการสอน
และแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 

นักศึกษาคิดว่า
ชีววิทยาเป็นวิชาที่
ยาก และไม่เห็นว่า
จะประกอบอาชีพ
อะไรได้รวดเร็ว 

เพ่ิมแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรใหม่ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
ผู้รายงาน ................................................................... 

                                                                                                                                                 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วันที่................เดือน.... .......................พ.ศ. ................ 
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ภาคผนวก ญ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning outcomes) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning outcomes)    
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร รายวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียน
ที่ 1 

 

1. สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานได้
อย่างเป็นมาตรฐาน และเป็นสากล 

 

- SCH101 เคมีพื้นฐาน  
- SBT101 ชีววิทยา

พื้นฐาน 

- SBT201พันธุศาสตร์ 
- SBT 202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
- SBT203 จุลชีววิทยา 
- SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

      

2. สามารถแปรรูปอาหารจากทรัพยากรที่มี
ในท้องถ่ิน 

 -SBT113เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การสร้างนวัตกรรม 

- SBT215เทคโนโลยีการแปร
รูปชีวผลิตภัณฑ์ 

- SBT216ชีวผลิตภัณฑจ์าก
สัตวS์BT217ชีวผลิตภัณฑ์
จากพืช 

- SBT220เทคโนโลยีเครื่องด่ืม 

- SBT218ชีวผลิตภัณฑ์จาก
จุลินทรีย์ 

- SBT219ชีวผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม 

- SBT213 การเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชเศรษฐกิจ 

    

3. สามารถเขียนแผนธุรกิจ สร้างแบรนด์  
โปรโมทสินค้า 

 

    - SBT349 การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ส าหรับธุรกิจชีว
ผลิตภัณฑ ์

- SBT350 นวัตกรรม
การจัดการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน 

- SBT347การควบคุม
คุณภาพและประกัน
คุณภาพผลิตภัณฑ ์

- SBT348
ผู้ประกอบการทาง
ชีวผลิตภัณฑ ์

- TID273 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ ์

- SBT346การสรางสรรค
ตราสินคาและ
การตลาดดิจิทัล 

- MGM206การ
ประกอบการธุรกิจ
ชุมชน 

- SBT352ภาวะผู้น าและ
การจัดการ 

  

4. มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง ท่ีพร้อม
ออกจ าหน่าย 

 

      SBT453
ปัญหาพิเศษ
ทางนวัตกรรม
ชีวผลิตภัณฑ ์
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