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แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
(หลักสูตรที่เสนอขอบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 
 
ตอนที่ 1 รายละเอียดเบื้องต้น 
1.1 ชื่อหลักสูตร   
  (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Creative Innovation Science 
1.2 ชื่อปริญญา    

 ภาษาไทย         ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
        ช่ือย่อ : วท.บ. (นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science Program in Creative Innovation Science  
 ช่ือย่อ : B.Sc. (Creative Innovation Science) 

1.3 ชื่อสาขาวิชา (FIELD OF STUDY) 
  ภาษาไทย  : สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Creative Innovation Science 
1.4       ประเภทของหลักสูตร   
             ปริญญาตรีทางวิชาการ     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตักิาร   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
  แบบอ่ืนๆ ............................................................................................ 
1.5 ลักษณะหลักสูตร  
  หลักสตูรปกติ           หลักสูตรนานาชาติ        หลักสูตรภาษาอังกฤษ       หลักสตูรสองภาษา 
1.6      รูปแบบการจัดการศึกษา 
   การศึกษาแบบเต็มเวลา    การศึกษาแบบไมเ่ต็มเวลา 
            การศึกษาเฉพาะช่วงเวลา    การศึกษาแบบทางไกล 
            แบบอื่นๆ ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (Block Course System) เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้ว 
ท าการวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 
1.7 หลักสูตร       มี มคอ. 1         ไม่มี  มคอ.1      
1.8 สภาวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการอนมุัติ หรือเห็นชอบหลักสูตร 
   ไม่มสีภาวิชาชีพเกี่ยวข้อง 
            มี  และสภาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง คือ............................................................................................................................ 
1.9 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

(หลักสูตร) นวัตกรรมสรา้งสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
(คณะ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.10 ก าหนดการเปิดสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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1.11 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 1.11.1  หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่  
  1) ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   ให้ความร่วมมือในลักษณะเป็นปฏบิัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    ให้ความร่วมมือในลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.11.2  หลักสูตรนี้มีความร่วมมือ กับหน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่  
  อยู่ในระหว่างด าเนินการขอความร่วมมือ     
           1.11.3 หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่เป็นหลกัสูตรที่จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่        
                        ไม่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ 

            มี  เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศในลักษณะ    
     Collaborative Degree Program             
                   Double Degree Program       
      อื่นๆ....................................................................................... 

1.12 ความสอดคล้องหรือสนองตอบต่อความต้องการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
1.12.1  หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้มีการก าหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและ 
การสร้างรายได้ให้อยู่ระดับสูง ซึ่งรัฐบาลได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ตามประกาศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เน้นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง 
ดังจะเห็นได้จากนโยบาย ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้ระบุถึงความส าคัญของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น ถือเป็นหัวใจของการยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเน้นภาคการผลติและบริการของประเทศ ซึ่งต้องเกิดจากความเข้มแข็งของปัจจัยสนับสนุนหลายดา้น ทั้งด้านศักยภาพทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงสุด อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรฐษกิจประเทศไทยยังมีจุดอ่อนทางโครงสร้างหลายประการ เช่น การขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือระดับสูง และระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า 
ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก การใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเกษตรกรรมและบริการ 
ยังมีน้อย นอกจากนั้นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วยังไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างคุ้มค่า ท าให้การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มีน้อย จากแนวทางการพัฒนาของประเทศ และการเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนของประเทศดังกล่าวนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขา
ต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 

  
1.12.2  หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ดังนี้  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
อนาคตประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 8 ได้วางเป้าหมายของประเทศในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเน้น
พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ จากนโยบายการพัฒนา
ประเทศดังกล่าวนี้ หลักสูตรฯ จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ โดยใช้องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเส้นทางธุรกิจแนวใหม่  (New 
Startups) โดยได้แบ่งหมวดหมู่ของการพัฒนาได้แก่ 
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1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจาก
การเกษตรเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค 

2. กลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ เช่น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ สปา ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น ธุรกิจไลฟ์สไตล์ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในยุค 4.0  
4. การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยวิทยาศาสตร์ เช่น การสร้างนวัตกรรมเพื่ออ านวย

ความสะดวกด้านธุรกิจหรือการให้ค าปรึกษาเชิงธุรกิจ 
 
ตอนที่ 2 หลักการและเหตุผลในการเสนอขอเปิดหลักสูตร 
2.1      หลักการและเหตุผลในการเสนอขอเปิดหลักสูตร 
 จากแนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาด ทุกองค์กรจึงเริ่มมุ่งเน้น
ความส าคัญของนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
การสร้างนวัตกรรมต้องอาศัยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการบูรณาการณ์องค์ความรู้รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังในทรัพยากรที่มีจ ากัด ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์จึงมีความประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถครอบคลุมในทุกมิติ 
ทั้งมิติด้านความรู้พื้นทางวิทยาศาสตร์ มิติด้านกลยุทธ์ในพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐาน และความรู้
เกี่ยวกับความต้องการของตลาด กระบวนการผลิต รวมไปถึงการน าเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมิติด้านการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเปิดรับมุมมองที่หลากหลายโดยทุกมิติต้องมีการเช่ือมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถท าให้เกิดการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการน าเสนอความแตกต่างให้กับตลาด 
ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เคยได้รับการพัฒนามาก่อน รวมทั้งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) 
ตามเป้าหมายของประเทศไทยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business 
Model) ที่เกิดจากการเช่ือมต่อกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร
มนุษย ์และการวิจัยเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของประเทศตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2.2      หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
   - ไม่ม ี
2.3     หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ ได้แก ่
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบรหิารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   - สาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
   - Entrepreneurship program 
  3. สาขาวิชาผู้ประกอบการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  4. สาขาวิชาการจัดการการเป็นผูป้ระกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 
  5. สาขาวิชาการจัดการการเป็นผูป้ระกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิทยาลัยนวัตกรร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 7. หลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่นี้มจีุดเด่นแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นส าคัญ คือ 
  1. เป็นปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ และจดัการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  2. หลักสูตรเน้นการเรยีนการสอนด้วยการบรูณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อใหบ้ัณฑิตสามารถสร้าง
นวัตกรรม และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยตนเอง 
  3. หลักสูตรมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผูป้ระกอบการในผลิตภณัฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กลุม่สินค้า อุปโภค บริโภค ด้านความ
งาม และการบริการในงานดา้นวิทยาศาสตร ์
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2.4 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้แก่ 
  -  
2.5  อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 - เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Smart Enterprises และ Startups) ในผลิตภัณฑ์กลุ่มวิทยาศาสตร ์
 - เป็นเจ้าของนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้ในเชิงพาณิชย์ 
2.6  สาขาอ่ืนที่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เหมือน หรือคล้ายกับหลักสูตรที่ขอเปิด      
 - 
  
ตอนที่ 3  ปรัชญา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภาวะความต้องการบัณฑิต และจุดเด่นของ
หลักสูตร  
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิทยาศาตร์ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถน าความรู้บูรณาการในการสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑท์ี่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Smart Enterprises) 
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สามารถน าทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปสู่
การสร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ หรือการเป็นผู้ประกอบใหม่ 
 2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
 3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ในวิชาชีพและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
3.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถพัฒนาวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาเพื่อน าไปสู่การสร้างเส้นทางธุรกิจใหม่หรือการเป็นผู้ประกอบ
ใหม่ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสินค้า อุปโภค บริโภค ด้านความงาม และการบริการในงานด้านวิทยาศาสตร์แล้ว
สามารถน าไปต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตามเป้าหมายของประเทศ 
3.4  ภาวะความต้องการบัณฑิต  
  ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบเศรฐษกิจมากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันในด้านธุรกิจสูงขึ้น ทั้งนี้หลักสูตร
นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่สนใจน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์นวัตกรรม 
หรือผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบเป็นธุรกิจของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหลักสูตรที่สอนในเชิงธุรกิจหรือการบริหารการตลาด และสอน
วิทยาศาสตร์ในเชิงองค์ความรู้หรือการปฎิบัติการ หากมีหลักสูตรที่สามารถบูรณาการสองทักษะและองค์ความรู้เข้าด้วยกัน จะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถท่ีจะน าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างสมบูรณ์  
3.5  จุดเด่นของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอนในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้บัณฑิตเป็นผู้สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่หรือเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีจากทรัพยากรท้องถิ่นและทรัพยากรภายในประเทศ 
 
ตอนที่ 4  ลักษณะของหลักสูตร 
4.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-ค านวณ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ

การศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
3. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จากสถาบันการศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษา
มาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจส าเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี) 
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4. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

5. เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็น
กรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจ าปีของหน่วยงานหรือบุคคลไม่น้อยกว่า 2 
ปี โดยมีพื้นความรู้ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้  
  คุณสมบัติของผู้สมัครตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
   หลักสตูรสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
4.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 1) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
          2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
          3) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกติ 

      3.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 84 หน่วยกิต 
      3.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 39 หน่วยกิต 

3.1.2) กลุ่มวิชาทักษะทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ 45 หน่วยกิต 
              3.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ตอนที่ 5 วิธีการสอน 
5.1 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ท่ีจะใช้ในหลักสูตรใหม่นี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นแบบ Block course โดยเรียนทีละ 1 วิชา โดยจะมีการสอบเพื่อประเมินผลหลัง
เรียนจบแต่ละรายวิชา ในระดับช้ันปีท่ี 1 นักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์รวมถึงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการ
สอนโดยส านักศึกษาทั่วไป และในระดับช้ันปีที่ 2 นักศึกษาจะเรียนวิชาเฉพาะด้านที่ตนเองสนใจ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจาก
รายวิชาภายในหลักสูตร และนอกหลักสูตรเพื่อเสริมทักษณะให้แก่ตนเองได้ ท้ังนี้รายวิชาตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 -2 ได้มีการบูรณาการร่วมกัน
ในแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในระดับช้ันปีที่ 3 นักศึกษาเรียนรายวิชาบัณฑิตนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวทางที่ตนเองถนัดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกท าผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือช้ินงานท่ีตนสนใจโดย
อยู่ภายใต้การให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ช้ันปีท่ี 4 นักศึกษาจะได้ทดลองขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมา โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการตลาดทั้งหมด ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในสินค้าที่ตนเองผลิตขึ้นมาได้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 
ตอนที่ 6  ความพร้อมของบุคลากร  
6.1    จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร/หน่วยงานที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ ปัจจุบันมจี านวนทั้งหมด 5 คน  
                  อาจารย์ปฏิบตัิงานจริงในปัจจุบัน      5 คน   
   ต าแหน่ง -  ศาสตราจารย์  ……………. คน  
     -  รองศาสตราจารย์  ……………. คน 
     -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์      1 คน 
     -  อาจารย์      4 คน 
   ระดับปริญญา -  ปริญญาเอก     3    คน  
      -  ปริญญาโท       2 คน 
     -  ปริญญาตรี   ……………. คน 
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6.2 จ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตรที่จะเกษียณอายุราชการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2560-2564  0  คน 
6.3 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสอนในระดับต่าง ๆ  
 1)  งานสอนระดับปรญิญาเอก …………………… คน 
 2)  งานสอนระดับปรญิญาโท ………………….… คน 
 3)  งานสอนระดับปรญิญาตรี ………………….… คน   
 จ านวนอาจารย์ในหลกัสูตรที่ศึกษามาตรงกับสาขาวิชาท่ีจะเปิดหลักสูตรใหม่ …………… คน 
6.4   จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรได้แก่ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/สาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

1. นายปัณณร์ภสั  ถกลภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคมี)  
M.S. (Polymer Science)  
Ph.D. (Polymer Chemistry 
and Engineering) 

สัมพันธ์ 

ผลงานทางวิชาการ  
Prabnok, J., Phasuk. S., Takolpuckdee, P. “Chemical Compounds and Antioxidation Efficiency of Livistona 

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

กิตติ ยงค์สงวนชัย; สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนส าหรับยุวอาสารักษ์บางปู. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธาน ีฉบับที ่2 (ปีท่ี 8) 2559 หน้า 165-173. 

รัตถชล อ่างมณี; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. การใช้ประโยชน์จากหินพัมมิสและระบบฟิกเบท รีแอคเตอร์เพ่ือก าจัดแอมโมเนีย, ไนเตรท และ
ไนไตรท์ในน้ าเสีย.  ศรีวนาลัยวิจัย ฉบับที ่พิเศษ 2 (ปีท่ี 6) 2559 หน้า 20-30. 

กิตติ ยงค์สงวนชัย; สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. ความรู้ เจตคติ และทักษะการสื่อความหมายในอนุรักษ์ป่าชายเลน
ของยุวอาสารักษ์บางปู. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฉบับท่ี 2 (ปีท่ี 7) 2559 หน้า 165-173. 

เกียรติภูมิ จันเต; สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. แนวทางการพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้ึง
สายพันธุ์ชันโรง ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี . วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ฉบับท่ี 1 (ปีท่ี 6) 2558 หน้า 32-45. 

สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี; จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท. การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงบัง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี . 
วารสารวิจัยสหวิทยาการ ฉบับท่ี 3 (ปีท่ี 10) 2558 หน้า 1-8. 

ประยูรศรี ไวยรูปี; สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในต าบลบ่อเงิน 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท. ฉบับท่ี 12 (ปีท่ี 6) 2558 หน้า 241-253. 

เกียรติภูมิ จันเต; สุนทรี จีนธรรม; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. ความต้องการของประชาชนในการจัดต้ังศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้ึงสายพันธุ์ชันโรงต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ฉบับท่ี 2 (ปีท่ี 11) 2558 หน้า 189-204. 

สุพัตรา ม่วงงาม; ศศมล ผาสุข; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบพญายา และลูกเดือยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ (ปีท่ี 8) 2557 หน้า 261-268. 

จันทิมา นามโชติ ; ศศมล ผาสุข; ปัณณ์รภัส ถกลภักดี . ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ กิ่งมะขวิด ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ.  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ (ปีท่ี 8) 2557 หน้า 251-260. 

Takolpuckdee, P. Transformation of Agricultural Market Waste Disposal to Biochar Soil Amendments. 
Procedia Environmental Science, 2014, 20, 64-70.  

Takolpuckdee, P.  Synthesis of Various Chain Transfer Agents for Reversible Addition Fragmentation Chain 
Transfer (RAFT) Polymerisation.  K.U. Science Journal, 2008.   

Nimitsiriwat, N., Gibson, V.C., Marshall, E.L., Takolpuckdee, P., Tomov, A.K., White, A.J.P., Williams, 
D.J., Elsegood, M.R.J., and Dale, S.H. Mono- versus Bis-chelate Formation 
in Triazenideand Amidinate Complexes of Magnesium and Zinc. Inorg. Chem., 2007, 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=184904
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=184904
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171717
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171717
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46(23), 9988-9997.  
Takolpuckdee, P.; Mars, C. A.; Perrier, S. Merrifield Resin-Supported Chain Transfer Agents, Precursors for 

RAFT Polymerization. Organic Letters; 2005, 7(16), 3449-3452.  
Perrier, S.; Takolpuckdee, P.; Mars, C. A. Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization 

Mediated by a Solid Supported Chain Transfer Agent. Macromolecules; 2005, 38(16), 6770-
6774.  

Perrier, S. Takolpuckdee, P.; Mars, C. A. Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization: 
End Group Modification for Functionalized Polymers and Chain Transfer Agent Recovery. 
Macromolecules; 2005, 38(6), 2033-2036.  

Takolpuckdee, P.; Mars, C. A.; Perrier, S.; Archibald, S. J. Novel Amide-Based Chain Transfer Agent for 
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization. Macromolecules, 2005, 
38(4), 1057-1060.  

Takolpuckdee, P. Chain Transfer Agents for RAFT Polymerization: Molecules to Design Functionalized 
Polymers. Aust. J. Chem., 2005, 58(1), 66.  

Takolpuckdee, P.; Westwood, J.; Lewis, D. M.; Perrier, S. Polymer Architectures via Reversible Addition 
Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization. Macromol. Symp., 2004, 216, 23.  

Perrier, S.; Takolpuckdee, P.; Westwood, J.; Lewis, D. M. Versatile Chain Transfer Agents for Reversible 
Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization to Synthesize Functional 
Polymeric Architectures. Macromolecules, 2004, 37(8), 2709-2717. 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/สาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

2. นางสาวพลอยไพลิน ยงศิร ิ อาจารย ์ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

สัมพันธ์ 

ผลงานทางวิชาการ  
พลอยไพลิน ยงศิริ ธนวรรธน ทาวนอก และ กมลพรรณ เพ็งพัด (2559). การศึกษาสมบัติทางไฟฟาของแกวเซรามิกสจากระบบ 

70KNN-30SiO2. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน (The 4th Academic 
Science and Technology Conference 2016, ASTC2016) ครั้งท่ี 4, 31 พฤษภาคม 2559, หน้าท่ี 470-475. 

Ploypailin Y. and Kamonpan P. (2017). Electrical Properties of Er2O3-Doped Potassium Sodium Niobate 
Based Silicate Glass. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 17, Number 5, May 2017: 
2979-2985. 

Ploypailin Y., Wipada S., Prattana I. and Kamonpan P. (2018). Dielectric Properties and Microstructural 
Studies of Er2O3 Doped Potassium Sodium Niobate Silicate Glass-Ceramics. Key Engineering 
Materials. Vol. 766. April 2018: 258-263. 

Wipada S., Sukum E., Gobwute R., Tawee T., Ploypailin Y. and Kamonpan P. (2018). Non-Isothermal 
Crystallization Kinetics of Transparent Glass-Ceramic Phosphors Containing Calcium 
Magnesium Aluminosilicate Nanocrystals. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 18, 
Number 9, Sept 2018: 6195-6200. 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/สาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

3. นางสาวลัดดาวัลย์ กงพล ี อาจารย ์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

สัมพันธ์ 

ผลงานทางวิชาการ  
ลัดดาวัลย์ กงพลี และปัทมาภรณ์ เจริญนนท์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนชีวิตขั้นพ้ืนฐาน

ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ . ครั้งที่ 18. 18 – 20 พฤษภาคม 2560, (240-249). นนทบุรี: กระทรวง
สาธารณสุข. 

ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และลัดดาวัลย์ กงพลี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกระดูกเชิงกรานกับการปวด
ประจ าเดือน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ. ครั้งที่ 5. 6 ตุลาคม 2560, 
(1333–1422). ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 

Pattamaporn, J. and Laddawan K. (2017). Knowledge, Attitude and Practice in Obesity Prevention among 
Public Health Students, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, 
Pathum Thani Province. Nakhon Phanom Universsity Journal. Vol25. No.2 17-19 May 2017: 87-94. 

ลัดดาวัลย์ กงพลี และคณะ. (2561). ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางของผู้ปฎิบัติธรรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง . 
การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข. ครั้งที่  7. 31 สิงหาคม 2561, (151-155). 
อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/สาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

4. นาย โยธิน กัลยาเลิศ อาจารย ์ ค.บ. (ฟิสิกส-์คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

สัมพันธ์ 

ผลงานทางวิชาการ 
โยธิน กัลยาเลิศ.  Preparation of Porous LiAl5O8 by Reaction bonded sintering. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี. ปีท่ี8 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2561, (58-63). 
โยธิน กัลยาเลิศ.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง คลื่น รายวิชา ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ร่วมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.  วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่
12 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, (68-81). 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  
และวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/สาขา  
ตรงหรือสัมพันธ์ 

5.นาย ปรินทร เตม็ญารศิลป ์ อาจารย ์ ปร.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคมี)  
วท.บ. (เคมี)  

สัมพันธ์ 
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Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2018). 7-9 February 2018. 
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Temyarsilp, P. 2018. Preparation and Study of Cadmium(II) Adsorption Capasity of Activated Carbon from Used 
Bamboo Chopsticks by Chemical Activation. The 6th Academic Science and Technology 
Conference (ASTC2018). 6 June 2018. Bangkok, Thailand. 

Pengsook, P.; P. Temyarasilp and W. Pluempanupat. 2017. An efficient method for bromination of alcohols 
and its application for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles. Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON2017). 2-3 February 2017. Bangkok, Thailand. 

Rangkajon, W.; S. Jantason; P. Temyarasilp; T. Theerawatananond; W. Ounsaneha and N. Chotklang. 2017. The 
Study of Solid Wastes Composition and Community Participation in Solid Wastes Management 
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within Nakorn Chai Mongkol Villa and Yingruay Market Phathumthani Province. The 5th Academic 
Science and Technology Conference (ASTC2017). 25 May 2017. Bangkok, Thailand. 

Pipattanaporn, P.; S. Tharamak; P. Temyarasilp; W. Pluempanupat and V. Bullangpoti. 2015. Toxicity of the 
seeds of Phaseolus Lathyroides (Leguminosae) against Spodoptera Litura (Lepidoptera: 
Noctuidae). Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University. 80/2. 193 – 198. 

Pumchan, A.; A. Puangsomshit; P. Temyarasilp; W. Pluempanupat and V. Bullangpoti. 2015. Bio-insecticidal 
activity of Alpinia Galanga (L.) on larval development of Spodoptera Litura (Lepidoptera: 
Noctuidae). Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University. 80/2. 179 – 186. 

Pluempanupat, W.; P. Temyarasilp; M. Widhalm and W. Chavasiri. 2014. Camphorquinone: a new and efficient 
oxidant for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles from alcohols by oxidation-
reduction condensation. J. Sulfur Chem. 35: 418 – 430. 

Temyarasilp, P. and W. Pluempanupat. 2011. Camphorquinone-Mediated Carbon-Sulfur Bond Formation by 
Oxidation-Reduction Condensation. PERCH-CIC Congress VII. 4-7 May 2011. Chonburi. Thailand. 

 
6.5 ในการเปิดหลักสูตรใหม่นี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการทรัพยากรบุคคลเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ไม่ต้องการมีจ านวนครบตามเกณฑ์แล้ว 
    ต้องการ จ านวน .....   คน (โปรดระบุคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมาประกอบการพิจารณาด้วย)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  ไม่ต้องการ ใช้ชุดเดยีวกับผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
     ต้องการ จ านวน ประมาณ ………  คน เพื่อ………………………………………………………..…..…..……………………… 
    เหตุผล…………………………………………………………………………………………………….……………...……………………. 
ตอนที่ 7 ความพร้อมทางกายภาพ 
7.1     ห้องสมุด 
           7.1.1 ห้องสมุดที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้  
     หลักสูตร     คณะ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  7.1.2 ต าราหลักส าหรับหลักสูตรใหม่ที่หาได้ในห้องสมุดตามที่ระบุในข้อ 7.1.1   มีจ านวน 25,648 เลม่ อ้างอิงจากส านัก
วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7.2 หากมีสิ่งประกอบอื่นที่ท าให้เกิดความพร้อม โปรดระบุชื่อและแหล่งค้นคว้า 
  - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการวิจัย 
  - ห้องปฎิบัติการโภชนาการ หลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมด้าน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหาร 
  - ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีความพร้อมด้านการปฏิบัติการทาง
อาหาร และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้านการสืบค้นข้อมูล เช่น ต ารา ฐานข้อมูลการวิจัย บทความ
วิชาการออนไลน์  
7.3  ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
  มีเพียงพอแล้ว  ส าหรบันักศึกษาจ านวน 40 คน  สถานภาพพร้อมใช้งาน 
  ยังไม่เพียงพอ  สิ่งท่ีขาดคือ ..……………………………………….………………….………………………………..…………………………… 

        …………………………………………..……………………………………………………….………………………………………………………………           
  วิธีแก้ปัญหาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  คือ  …….…………………………………………………..…..…….……… 
7.4 ห้องเรียนและห้องบรรยายขนาดใหญ่ 
  มีเพียงพอแล้ว   
  ยังไม่เพียงพอ  สิ่งท่ีขาดคือ ..………………………….………………………………..…………………………………………………………… 

       วิธแีก้ปัญหา  คือ  ………………………………..……….……………………………………………………………………………..………..…….……… 

  ………...……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……...……. 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Present.aspx?PresentID=12761
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