ก

(ราง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ก

สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกงาน)
5. ขอกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หนา
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
6
6
7
8
8
8
11
34
34
36
36
37
40

ข

สารบัญ (ตอ)
หนา
46
46
46
47
48
48
48
49
49
49
50
51
52
55
58
59
59
59
59
59
60

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
61
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
90
ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร
102
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
104
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
124
โภชนาการและการกําหนดอาหาร

ค

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง ชาติ
และความตองการและปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาโภชนาการและการ
กํ าห น ด อ าห าร ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

หนา
129

138
142
160

(ราง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25571531100341
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
ชื่อยอ : วท.บ. (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
ชื่อยอ : B.Sc. (Nutrition and Dietetics)
3. วิชาเอก

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทหลักสูตร
เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ จัง หวัดปทุม ธานี
เห็น ชอบในการนํ าเสนอหลัก สูตรตอ สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่ ]/ [ป
พ.ศ.]
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่]/ [ป พ.ศ.]
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
การเผยแพรห ลั ก สูต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารในโรงพยาบาล โรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข หนวยงาน
สงเสริมสุขภาพ สถานประกอบการ บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเพื่อสุขภาพและความ
งาม สถาบันลดน้ําหนัก สมาคมการกีฬาแหงประเทศไทย และสถานออกกําลังกาย
8.2 นักวิชาการในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
8.3 ที่ปรึกษาดานโภชนาการและโภชนบําบัด วิทยากร หรือประกอบธุรกิจสวนตัวดานโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร
9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ลําดับ ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปที่จบ
วิชาการ
1. นางสาวสุจาริณี อาจารย วท.ม. (โภชนศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ 2559
สังขวรรณะ
ร ว ม คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิ บดี และ
สถาบันโภชนาการ)
2556
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาโภชนวิ ทยาและการ
กําหนดอาหาร เกียรตินิยม
อันดับ 2
2. นางสาวศกุนตาล อาจารย วท.ม. (สาธารณสุ ขศาสตร ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2557
มานะกลา
สาขาวิชาโภชนวิทยา
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2554
สาขาวิชาผลิตภัณฑประมง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

3. นางสาวจุฑา
วรรณ
นวลจันทรคง

4. นางสาวสัจนา
พัฒนาศักดิ์

5. นางสาวปทมา
ภรณ
เจริญนนท

ตําแหนง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย วท.ม. (โภชนศาสตร)

วท.บ. (การแพทยแผน
ตะวันออก) เกียรตินิยม
อันดับ 1
อาจารย Ph.D. (Microbiology &
Immunology)
M.Sc. (Microbiology &
Immunology)
M.Sc. (Molecular biology
and Genetic Engineering)
วท.บ. (ชีววิทยา)
อาจารย วท.ม. (เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี)
วท.บ. (การแพทยแผน
ตะวันออก)

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ

มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ 2559
ร วม คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิ บดี และ
สถาบันโภชนาการ)
2556
มหาวิทยาลัยรังสิต
Georgetown University, 2554
Washington, D.C. USA.
Georgetown University, 2546
Washington, D.C. USA.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2542
2557

มหาวิทยาลัยรังสิต

2554

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศทําใหวิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันใหมีการแขงขัน
สูง ลักษณะการทํางานตองเรงรีบ เพื่อใหรองรับกับคาครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงานตองทํางาน
หนักมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของร า งกาย เป น ป จ จั ย เสี่ ย งที่ จ ะทํ า ให เกิ ด การเจ็ บ ป ว ยด ว ย
โรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอวน
ปจ จุ บั น โภชนาการและการกํ าหนดอาหารมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการรั กษาโรค การส ง เสริม สุ ขภาพ
และการปองกัน โรค ตลอดจนเปนกระแสนิยมอยางตอเนื่องสําหรับนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร
เพื่อการรักษาสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารใหถูกตองและปลอดภัย ดังนั้นการใชอาหารบําบัดโรค
หรื อ การรั บ ประทานอาหารให เหมาะสมกั บ ภาวะร า งกาย และกระบวนการทางโภชนบํ า บั ด
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(Nutrition Care Process) เป น ประโยชน อยางมากต อการดําเนิ น ชีวิต สามารถชวยฟน ฟู สุข ภาพ
ลดการเกิดโรคในบุคคล ชุมชน และประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรฯ จะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยาง
ต อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พฤติ ก รรม
การบริโภคอาหาร ทางเลื อ กในการดู แ ลส ง เสริม สุข ภาพ ป อ งกั น และรัก ษาโรคด วยโภชนบํ าบั ด
จึงทํ าให ความสนใจในการศึ กษาทางอาหาร โภชนาการ และโภชนบํ าบัด เพิ่ม มากขึ้ น ดั งนั้ นการ
สงเสริมที่จะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโภชนาการและการกําหนดอาหาร
อยางเปนรูปธรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง การใชอาหารเพื่อชวยในการปองกันและการบําบัดรักษาเปน
ทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งตองอาศัย “นัก โภชนาการ/นักกําหนดอาหาร” ที่จะสามารถประยุกตองค
ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของใหสามารถนํามาสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ยั่งยืน ถูกตอง และเหมาะสม
สําหรับแตละบุคคล จึง จะสามารถชวยในการลดหรือควบคุมการเจ็บปวย รวมทั้งภาวะแทรกซอน
ดังนั้นวิชาชีพนี้จึงเปนที่ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน เนื่องจากขาดแคลน นักโภชนาการ/นัก
กําหนดอาหาร ดังนั้นการจัดการรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรฯ จึงตองทําใหนักศึกษามีความพรอมและ
สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชองคความรูทางดานอาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร เพื่อใช
กระบวนการทางโภชนบํ าบั ด ที่ เหมาะสมกั บ สภาวะสุ ข ภาพของแต ล ะบุ ค คล ตลอดจนสามารถ
จัดบริการอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรฯ จะเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการ
ดูแลสุขภาวะของประชาชน เพิ่มบทบาทของผูสําเร็จการศึกษาในการใชกระบวนการทางโภชนบําบัด
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร ไดอยางเหมาะสมทุกเพศ
ทุกวัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหถูกสุขลักษณะ สามารถใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ ห รือการพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ มีตอพั นธกิจของ
มหาวิท ยาลัยที่ มุง สูการเป น สถาบั นอุ ดมศึ กษาชั้น นําเพื่ อพั ฒ นาท องถิ่น ในกลุมประเทศอุษ าคเนย
ทําใหส าขาวิชาต องมีก ารพั ฒ นาหลั กสูต รฯ เพื่ อใหส อดคลอ งกั บ ความตองการของตลาดแรงงาน
และการมุงเนนการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิ ช าที่ เป ด สอนในหลั ก สู ต รฯ นี้ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าอื่ น ภายในมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี สามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รฯ ต อ งประสานงานกั บ อาจารย ผู แ ทนจากสาขาวิ ช าอื่ น
ที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
อาหารเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิต โภชนาการมีสวนสําคัญ ในการสรางเสริมสุขภาพ
การป อ งกั น และการรั ก ษาโรค โดยอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู ในศาสตร ด านอาหาร โภชนาการ
และการกํ าหนดอาหารใหเหมาะสมกับเพศ วัย และภาวะสุขภาพ ซึ่ง จะนําไปสูการมีสุขภาวะที่ ดี
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร พัฒ นานักศึกษาใหมีอัตลักษณตรงตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการมีจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
มุงผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูและทักษะดานอาหาร โภชนาการ การกําหนดอาหาร สามารถนําไป
ประยุกตใชในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและบําบัดโรค การเปนนักโภชนาการตองมีความสามารถ
รอบดานทั้ ง การใชก ระบวนการทางโภชนบํ าบัด รวมกับ การมีทั กษะที่เกี่ย วขอ งกับ อาหารเพิ่ม ขี ด
ความสามารถของวิชาชีพยิ่งขึ้น
1.1 ปรัชญา
“บูรณาการองคความรูดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร ประยุกตใชกระบวนการทาง
โภชนบําบัด เพื่อนําไปสูสุขภาวะที่ดีของคนไทย”
1.2 ความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน ทั้ง ดานเศรษฐกิจ สังคม ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
และดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงผลตอสถานการณดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร รวมถึง
ความมั่น คงของอาหารและความปลอดภัยในอาหาร ความชุกการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจึงเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได
ซึ่งสงผลตอโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการและไมถูกสุขลักษณะ การพัฒนา
ดานโภชนาการ การกําหนดอาหาร และโภชนบํ าบั ดกําลั ง เปน ที่ สนใจ อาหารเพื่ อสุ ขภาพจึ ง เป น
ทางเลือกของประชาชนในการเลือกบริโภคอาหาร เพื่อสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค สอดคลองกับ
นโยบายของรั ฐบาลที่ เนน การสรางเสริม สุ ขภาพของประชาชน อีก ทั้ ง เพื่ อ รองรับ การเข าสูสั ง คม
ผูสูงอายุของประเทศและทั่วโลก การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักกําหนดอาหารที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพตางๆ จําเปนจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามขอกําหนดของสมาคมนักกําหนด
อาหาร ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และทองถิ่น จึงจําเปนตองมี
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาทางดานโภชนาการและการกําหนดอาหารเขาปฏิบัติงานในหนวยงานดาน
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
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1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตให
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการและนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
1.3.2 มีค วามสามารถในการบูรณาการองค ความรูท างด านอาหาร โภชนาการ และการ
กําหนดอาหาร เพื่ อใชอ าหารบําบั ดโรคให เหมาะสมกั บสภาวะสุขภาพของแตละบุคคล ตลอดจน
สามารถจัดบริการอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.3 มี บุ ค ลิ ก ภาพดี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ มี จิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม
และทองถิ่น
1.3.4 มี ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อประยุกตใชในการงานดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
2. แผนปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหมีมาตรฐาน 1. พัฒ นาหลักสูตรฯโดยมีพื้นฐาน
ใหม ต ามที่ สกอ. กํ าหนด และ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
เป นไปตามมาตรฐานของสมาคม อุ ด มศึ กษาแ หง ช าติ ร ะ ดับ
นักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย ปริญ ญาตรี สาขาโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและ สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรในหลั ก
บริ การวิชาการ ให สอดคล องกั บ สูตรฯ ทํางานบริก ารวิชาการแก
นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ มุง สู องคกรภายนอก สังคมและชุมชน
การเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
งานด านโภชนาการและการ ความต อ งการของงานด า น
กําหนดอาหารในปจจุบัน
โภชนาการและการกํ า หนด
อาหาร
2. ติ ด ต า ม ป ญ ห า ท า ง ด า น
โภชนาการและการกํ า หนด
อาหาร
3. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง
ความตองการของผูใชบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

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

1. รายงานผลการประเมิ น
ความพึ งพ อใจของผู ใ ช
บัณฑิต
2. ความพึ ง พ อใจของผู ใ ช
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางดานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร หรือเทียบเทา และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2.2.3 ให เปน ไปตามขอ บัง คั บ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญา และปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไ ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2563
2564
2565
2566
25
25
25
25
ชั้นปที่ 1
25
25
25
ชั้นปที่ 2
25
25
ชั้นปที่ 3
25
ชั้นปที่ 4
25
50
75
100
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
25

2567
25
25
25
25
100
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. คาลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดําเนินการ*
2.3 งบลงทุน
2.3.1 คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
2.3.2 คาครุภัณฑ
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2563
750,000

2564
2565
2566
2567
1,500,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000

1,638,000
30,000

1,719,900 1,805,895 1,896,190 1,990,990
60,000
90,000
120,000 120,000

460,000

460,000

600,000
3,583,580

600,000 600,000 600,000 600,000
6,875,988 7,894,287 8,924,751 9,192,989

460,000

460,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
1,638,000 1,719,900 1,805,895 1,896,190 1,990,999

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทน
16,000
36,000
60,000
72,000
2.2 คาใชสอย
15,000
30,000
45,000
60,000
2.3 คาวัสดุ
30,000
60,000
90,000 120,000
2.4 คาสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 460,000 460,000 460,000 460,000
2.2 คาครุภัณฑ
600,000 600,000 600,000 600,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทําวิจัย
100,000 100,000 100,000 100,000
4.2 การบริการวิชาการ
25,000
25,000
25,000
25,000
รวมรายจาย
2,956,000 3,102,900 3,257,895 3,405,190
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 38,623.77 บาท/คน/ป

72,000
60,000
120,000
72,000
460,000
600,000
100,000
25,000
3,499,999

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จัง หวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
การเที ยบโอน ให เป นไปตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
130
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
94
2.1) กลุมวิชาเนื้อหา จํานวนไมนอยกวา
82
2.1.1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา
76
2.1.2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
6
2.2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
12
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6
3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
94
2.1) กลุมวิชาเนื้อหา จํานวนไมนอยกวา
82
2.1.1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 76
รหัส
ชื่อวิชา
SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
Food Material and Preparation
SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
Modification of Thai Food and Local Food for Health
SND110 การคํานวณและการวัดในงานโภชนาการ
Calculations and Measurements in Nutrition
SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
Food Sanitation and Food Safety
SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร
Food Service Systems
SND113 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ
Food Science and Technology in Nutrition
SND114 ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง
Food Decorating and Food Catering
SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
Quality Control and Quality Assurance of Food
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัส
ชื่อวิชา
SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
Development of Health Food Products
SND117 ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม
Food Business and Startups
SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
Biochemistry and Human Nutrition
SND217 โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต
Nutrition for Life Cycle
SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางโภชนาการ
Basic Anatomy and Physiology in Nutrition
SND222 โภชนคลินิก
Clinical Nutrition
SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง
Nutrition for Body Shape Reconstruction
SND224 การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
Diet Counseling and Dietary Behavior Modification
SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ
Integrated Community Nutrition
SND309 โปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการประยุกตใช
Nutritients Value Analysis Applications
SND310 หลักโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Principles of Nutrition and Dietetics
SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
Professional Ethics and Dietetics Professionalism
SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย
Nutritional Assessment in Humans
SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ
Speech and Nutritional Psychology
SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานโภชนคลินิก
English Communication for Nutrition
SND315 โภชนบําบัด
Nutritional Therapy
SND316 งานวิจัยทางดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Research in Nutrition and Dietetics
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น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
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รหัส
ชื่อวิชา
SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Seminar in Nutrition and Dietetics
รหัส
SND118
SND119
SND120
SND226
SND227
SND228
SND229
SND230
SND308

2.1.2) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
Modification of International Food for Health
อาหารเลาขานวัฒนธรรม
Cultural Influence on Food
อาหารและโภชนาการในกระแสปจจุบัน
Current Tends in Food and Nutrition
การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ
Nutritional Media Development
โภชนาการผูสูงอายุและการชะลอวัย
Elderly Nutrition and Anti-aging
โภชนาการสําหรับการออกกําลังกายและกีฬา
Nutrition for Exercise and Sports
โภชนาการหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กปฐมวัย
Pregnancy Lactation and Childhood Nutrition
นโยบายสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
Nutrition Policies and Promotion
หัวขอพิเศษทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Special Topics in Nutrition and Dietetics

น(ท-ป-ศ)
1(0-2-1)
6

2.2) กลุ ม วิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ /สหกิ จ ศึ ก ษา
12
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา
2.2.1) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัส
ชื่อวิชา
SND407 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Preparation for Professional Experience in Nutrition and Dietetics
SND408 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1
Field Experience in Nutrition and Dietetics 1
SND409 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2
Field Experience in Nutrition and Dietetics 2
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หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
2(90)
5(450)
5(450)
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2.2.2) กลุมวิชาสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
SND410 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Preparation for Cooperative Education in Nutrition and
Dietetics
SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1
Cooperative Education in Nutrition and Dietetics
SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2
Cooperative Education in Nutrition and Dietetics

น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)
6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ให เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข อกํ าหนดเฉพาะ ในกรณี ที่ ศึ กษาหลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี มาไม น อยกว า 3 ป และจํ าเป นต องยุ ติ
การศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได โดยตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
ประกอบไปดวยหมวดวิชาตางๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
45 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
3 หนวยกิต ***
หมายเหตุ
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบดวยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบงบอกถึงคณะ และอักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3
บงบอกถึงสาขาวิชา
SMS
หมูวิชาคณิตศาสตร
SND
หมูวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
VGE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) ตัวเลขตัวแรกบงบอกถึงกลุมของรายวิชา
1
กลุมอาหาร (Food)
2
กลุมโภชนาการ (Nutrition)
3
กลุมกําหนดอาหาร (Dietetics)
4
กลุมฝกประสบการณ (Field Experience)
3) ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บงบอกถึงลําดับของรายวิชาในแตละกลุม
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3.1.4 การจัดแผนการเรียน
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
(วิชาบังคับ)
SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
SND110 การคํานวณและการวัดในงานโภชนาการ
SND309 โปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการ
ประยุกตใช
SND310 หลักโภชนาการและการกําหนดอาหาร
SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
รวมหนวยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

รหัสวิชา
VGEXXX
SND215
SND217
SND221

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

SND111
SND118

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต
พื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทาง
โภชนาการ
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
รวมหนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หนวยกิต
7(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
22
หนวยกิต
7(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22
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หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX
หมวดวิชาเฉพาะ
SND112
(วิชาบังคับ)
SND113
SND114
SND312

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบการจัดบริการอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงาน
โภชนาการ
ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง
การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

SND222
SND115
SND116
SND223
SND313

โภชนคลินิก
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง
การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ
รวมหนวยกิต
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หนวยกิต
6(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
หนวยกิต
6(X-X-X)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

รหัสวิชา
VGEXXX
SND117
SND314
SND224

หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

SND315
SND317
XXXXXX

รหัสวิชา
SMS114
SND225
SND316
SND407
SND410

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

SND226

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานโภชนาการ
การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค
โภชนบําบัด
สัมมนาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ
งานวิจัยทางดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร
การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร
การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ

XXXXXX เลือกเสรี
รวมหนวยกิต
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หนวยกิต
4(X-X-X)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
21
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
15 หรือ 16

18

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SND408 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 1
SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
SND409 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 2
SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2
รวมหนวยกิต
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หนวยกิต
5(450)
6(640)
5 หรือ 6
หนวยกิต
5(450)
6(640)
5 หรือ 6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

SMS114

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
การวิจัยและสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยการวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางแบบสอบถาม การนําเสนอขอมูลเบื้องตน การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะห ความนา
จะเปนเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควรสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน และการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SND106

วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
3(2-2-5)
Food Material and Preparation
การจําแนกประเภท ลักษณะ และวัตถุดิบอาหารประเภทตางๆ การจัดเตรียมวัตถุดิบ
เพื่อปรุงประกอบใหเหมาะสมกับประเภทอาหาร หลักการเลือกซื้อ หลักการเตรียมวัตถุดิบ หลักการ
ประกอบอาหาร หลักการเก็บรักษาอาหาร รวมถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ การฝกปฎิบัติการ
SND109

การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Modification of Thai Food and Local Food for
Health
ความเป น มาและวั ฒ นธรรมของอาหารไทย อาหารท องถิ่น การเลื อ กและเตรี ย ม
วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเคียง และอุปกรณ วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารไทยและ
อาหารทองถิ่นใหมีคุณคาทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ การจัดสํารับและการจัดเสิรฟตามวัฒนธรรมการ
บริโภค การคํานวณตนทุน ปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําอาหารไทยและอาหารทองถิ่นเพื่อ
สุขภาพ การดัดแปลงอาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ
SND110

การคํานวณและการวัดในงานโภชนาการ
2(1-2-3)
Calculations and Measurements in Nutrition
ความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับ มาตราวัด อัตราสวน หลักการคํานวณ การเที ยบสัดสวน
การแปลงหนวยมาตราวัดในงานโภชนาการและการกําหนดอาหาร รวมถึงหนวยวัดในงานโภชนาการ
ชุมชนและโภชนาการทางคลินิก
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รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

SND111

สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
3(2-2-5)
Food Sanitation and Food Safety
อันตรายในอาหาร ปฏิบัติวิเคราะหอันตรายในอาหาร โรคและความผิดปกติที่เกิดจาก
อันตรายในอาหาร สุขลักษณะอาหาร หลักสุขาภิบาลในการผลิตอาหารและบริการ สุขลักษณะสวน
บุ ค คล ข อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วกั บ อาหารปลอดภั ย ของไทยและสากล ระบบประกั น คุ ณ ภาพทางความ
ปลอดภัยของอาหาร การจัดการดานอาหารปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน
SND112

ระบบการจัดบริการอาหาร
3(2-2-5)
Food Service Systems
การบริ ห ารจั ด การด า นอาหารและการบริ ก ารอาหารตามหลั ก โภชนาการ ใน
โรงพยาบาล สถาบั น และสถานประกอบการโครงสรางการบริหารจัดการ การวางผังอาคารและ
อุปกรณ การกําหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ การควบคุมคุณภาพ
การปรับตํารับใหเหมาะกับการประกอบอาหารจํานวนมาก
SND113

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ
3(2-2-5)
Food Science and Technology in Nutrition
ความหมายและความสั ม พั น ธ ข องวิ ท ยาศาสตร ก ารอาหารกั บ โภชนาการ
องค ประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลง กายภาพ เคมี และชีวภาพของอาหาร การเน าเสียของ
อาหาร การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหารเบื้องตน เทคโนโลยีในการวิเคราะหองคประกอบและ
คุณภาพของอาหารการใชวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อถนอม แปรรูป และเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหาร
SND114

ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Food Decorating and Food Catering
หลักศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร การเลือกภาชนะอุปกรณและวัสดุที่ใชที่
เหมาะสมในการตกแตงอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแตงอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึง
เครื่องดื่มใหเหมาะสมกับโอกาสตางๆ การจัดรายการอาหารสําหรับงานเลี้ยง การจัดสํารับและการจัด
เสิรฟตามวัฒนธรรมการบริโภค หลักการออกแบบภายในรานอาหาร เทคนิคในการแกปญหาเกี่ยวกับ
ผูใชบริการ การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการบริหารงานเลี้ยง การจัดทํารายงาน ปฏิบัติการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ที่เกี่ยวของและการศึกษาดูงานใน
สถานที่ปฏิบัติงานจริงลักษณะทางกายภาพกับการเพิ่มจุดขายอาหารกับสื่อโฆษณา และการออกแบบ
หนารานเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

21
รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

SND115

การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
Quality Control and Quality Assurance of Food
คุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร เครื่องมือและวิธีการในการควบคุม
คุณภาพอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารดวยดวยวิธีอยางงาย ฉลากอาหาร การประกันคุณภาพ
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ GMP HACCP ISO22000 HA JCI และ BRC รวมถึ ง
มาตรฐานอาหารฮาลาล
SND116

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Development of Health Food Products
นิยามและความหมายของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ ชนิดและประเภทของอาหาร
เพื่ อ สุ ข ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ เสริ ม อาหาร ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการผลิต การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ การประยุกตใชวัตถุดิบทดแทนในการพัฒนา
อาหารเพื่อสุขภาพ การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ กฎหมายการใชผลิตภัณฑ รวมถึง
การคิดคํานวณตนทุน การกําหนดราคาขาย
SND117

ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม
3(2-2-5)
Food Business and Startups
ประเภทและรู ปแบบของธุ รกิ จอาหาร การจั ดอาหาร เครื่อ งดื่ ม อุ ป กรณ วิธี การ
ให บ ริก าร การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารในธุรกิ จ อาหาร เทคนิ คการแก ป ญ หาเกี่ ยวกับ ผู ใชบ ริ การ
การวางแผนการทําธุรกิจอาหาร การบริหารงานบุคคล การจัดการงบประมาณ การคํานวณตนทุนผล
กําไร การจัดการวัตถุดิบและการจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส การตลาดการและสงเสริม
การขาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับจัดตั้งสถานประกอบการ และการคํานวณภาษี

SND118

การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Modification of International Food for Health
ความเปน มาและวัฒ นธรรมของอาหารเอเชี ย อาหรั บ และยุ โยป การเลือ กและ
เตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเคียง และอุป กรณ วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหาร
นานาชาติใหมีคุณคาทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ การจัดจานอาหารและการจัดเสิรฟตามวัฒ นธรรม
การบริโภค การคํานวณตนทุน ปฏิบัติการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
การดัดแปลงอาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ
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SND119

อาหารเลาขานวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Influence on Food
วัฒ นธรรมไทย วัฒ นธรรมทอ งถิ่น ความเชื่อกับการบริโภคแตละภู มิภาคของไทย
เปรียบเทียบคุณคาสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการของอาหารแตละประเภท การกําหนดอาหารและ
ดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเปน อยู วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และสังคม อิทธิพลของ
วัฒ นธรรมและศาสนาที่มีตอการบริโภคและสุขภาพ ความรูและวัฒ นธรรมเกี่ยวกับอาหารอาเซียน
อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก ที่มีผลตอการบริโภคและสุขภาพของคน
SND120

อาหารและโภชนาการในกระแสปจจุบนั
3(3-0-6)
Current Trends in Food and Nutrition
แนวโนมในปจจุบันของรูปแบบของการบริโภคอาหาร อาหารฟงกชั่น สารพฤกษเคมี
ในอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ โภชนพั น ธุ ศ าสตร และผลของกระบวนการผลิ ต อาหารต อ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีลาสุดที่เกี่ยวของกับโภชนาการและการกําหนดอาหาร
SND215

ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
3(3-0-6)
Biochemistry and Human Nutrition
ความสํ าคั ญ ของโภชนาการในชีวิ ต ประจําวั น บทบาทและหน าที่ ข องสารอาหาร
ที่จําเปนตอรางกาย ระบบการยอยอาหาร การดูดซึมอาหาร การนําไปใช และการขับถาย ชีวเคมีทาง
โภชนาการ และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร น้ําและอิเล็ก
โตรไลต ความสั มพั น ธระหวางสารอาหารกั บภาวะทุ พ โภชนาการ ปญ หาสุ ขภาพที่ เกิ ดจากความ
ไมสมดุลของสารอาหาร
SND217

โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต
3(2-2-5)
Nutrition for Life Cycle
ความสําคัญ ของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร วัยทารก วัยกอนเรียน
วัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ความตองการพลังงาน สารอาหาร และอาหารที่เหมาะสมใน
แตละวัย ปญหาที่เกิดจากความบกพรองและไมสมดุลทางโภชนาการ การปองกัน ภาวะทุพโภชนาการ
ในวั ย ต า งๆ อิ ท ธิพ ลของแต ล ะช ว งวั ย ต อ การเลื อ กบริ โภคอาหาร การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารทางอาหาร
ที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
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SND221

พื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางโภชนาการ
3(2-2-5)
Basic Anatomy and Physiology in Nutrition
กายวิภาคศาสตรของมนุษย การเจริญ และการพัฒ นาขั้นพื้นฐาน หนาที่และกลไก
การทํ างานของระบบตางๆ ที่จําเปนในงานโภชนาการและการกําหนดอาหาร ไดแก ระบบห อหุ ม
รางกายและโครงรางของร างกาย ระบบกล ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุมกัน ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ
ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสึกและอวัยวะรับความรูสึก ตลอดจนศึกษากลไกการปรับตัวของระบบ
ดังกลาวในสภาวพตางๆ ของรางกาย
SND222

โภชนคลินิก
3(2-2-5)
Clinical Nutrition
ความสัมพันธระหวางเมแทบอลิซึมของสารอาหารกับภาวะโภชนาการ สาเหตุ พยาธิ
สรีรวิทยา อาการแทรกซอนจากภาวะทุพโภชนาการ กรณีศึกษาทางโภชนคลินิก วิธีการวิเคราะหและ
การแปลผลภาวะโภชนาการของโรคไมติดตอทีส่ ัมพันธกับอาหารและภาวะวิกฤติ
SND223

โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง
3(2-2-5)
Nutrition for Body Shape Reconstruction
การประเมิ น พลั ง งานในอาหาร สมดุ ล พลั ง งาน การวั ด องค ป ระกอบร า งกาย
การคํานวณพลังงานที่รางกายการตองการตอวัน อาหารเพื่อการลดไขมันและเพิ่มมวลกลามเนื้อ เทคนิค
การปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลรูปราง การออกกําลังกายเพื่อปรับรูปรางและสรางความแข็งแรง
SND224

การใหคําปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
3(2-2-5)
Diet Counseling and Dietary Behavior Modification
ความหมายและความสํ าคั ญ ของการสื่ อ สารที่ มี ผ ลตอ การปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรม
องคประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร รูปแบบ วิธีการสื่อสารในงานดานโภชนาการ หลัก
จิตวิทยาการสื่อสารและการใหคําปรึกษา ทฤษฏีการสรางพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เทคนิค กลวิธี
และขั้ น ตอนการให คํ า ปรึ ก ษาด า นโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร การประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ สร างเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพให เหมาะสม การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารให คํ าปรึ ก ษาทาง
โภชนาการและการกําหนดอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

24
รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

SND225

โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Community Nutrition
สถานการณ ปจจุบันดานปญ หาโภชนาการชุมชน ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ
ชุมชน การตรวจประเมินและวิเคราะหปญหาภาวะโภชนาการในชุมชน การวางแผน การดําเนินการ
แก ไ ข การประเมิ น และติ ด ตาม และการป อ งกั น และส ง เสริ ม ภาวะโภชนาการของชุ ม ชน การ
สรางสรรคอาหารจากวัตถุดิบทองถิ่นเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ วิธีการเผยแพรความรูดานอาหาร
และโภชนาการสูชุมชน การฝกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนขนาดเล็กแบบบูรณาการ ระบาดวิทยาทาง
โภชนาการ หลักการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานโภชนาการ
SND226

การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ
3(2-2-5)
Nutritional Media Development
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ความคิด
เชิงสรางสรรคเพื่อผลิตชิ้นงานในรูปแบบมัลติมีเดีย การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ การนํา
องค ป ระกอบ ตั ว อั ก ษร เสี ย ง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว ภาพวีดิ ทั ศ น มาประยุ ก ต ใช ซ อฟต แ วร
ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการสื่อสาร ประเภทของสื่อ สื่ออินโฟกราฟฟก (infographic) การพัฒ นาบนสื่อ
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เทคนิคการถายภาพดิจิทัล และการนําไปประยุกตใชงาน
SND227

โภชนาการผูสูงอายุและการชะลอวัย
3(3-0-6)
Elderly Nutrition and Anti-aging
สถานการณ ผู สู ง อายุ ข องประเทศไทย ป ญ หาสุ ข ภาพและป ญ หาโภชนาการที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผูสูงอายุ การประเมินและติดตามภาวะโภชนาการใน
ผูสูงอายุ ความสัมพันธระหวางอาหารและยาในผูสูงอายุ หลักการบริโภคสําหรับผูสูงอายุ การออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสภาวะผูสูงอายุ บทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน สิทธิ และหลักประกันสุขภาพตอการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม โภชนาการเพื่อการ
ชะลอวัย อิทธิพลของวิตามินและอาหารเสริมสําหรับผูสูงอายุ โภชนเภสัชภัณฑกับผิวพรรณและชะลอวัย
SND228

โภชนาการสําหรับการออกกําลังกายและกีฬา
3(3-0-6)
Nutrition for Exercise and Sports
ความสําคัญของโภชนาการและการกําหนดอาหารกับการออกกําลังกาย การกําหนด
อาหารในนั กกี ฬ าให เหมาะสมกับ การฝ กซ อม การแข งขั น และประเภทของกีฬ า การคํานวณหา
พลัง งานที่ ตองการสํ าหรับนั กกีฬ าแต ละประเภท การใช อาหารเพื่ อเพิ่ ม สมรรถนะของรางกายใน
นั ก กี ฬ า ผลิ ต ภั ณ ฑ เสริ ม อาหาร การแนะนํ า ความรูเรื่ อ งโภชนาการ และการประกอบอาหารที่
เหมาะสมสําหรับนักกีฬา จัดทําและพัฒนาตํารับอาหารมาตรฐานสําหรับนักกีฬา การศึกษานอกสถานที่
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SND229

โภชนาการหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Pregnancy Lactation and Childhood Nutrition
สถานการณโภชนาการหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตรและเด็กปฐมวัยของประเทศไทย
ปญหาโภชนาการของแมและเด็กโภชนาการสําหรับหญิงวัยเจริญพันธุตั้งแตกอนตั้งครรภขณะตั้งครรภ
และหลังตั้งครรภ ตลอดจนการสงเสริมโภชนาการและการกําหนดอาหารใหกับทารกแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ป ภาวะโภชนาการของแมและพัฒนาการของเด็ก
SND230

นโยบายสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
3(3-0-6)
Nutrition Policies and Promotion
นโยบายการสงเสริมสุขภาพตามมาตรฐานดานโภชนาการใหกับประชาชนทุกกลุม
อายุ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาระบบการดําเนินงานดานโภชนาการอยางตอเนื่องและ
มีคุณภาพ เปรียบเทียบ ในประเทศ และตางประเทศ
SND308

หัวขอพิเศษทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
2(1-2-3)
Special Topics in Nutrition and Dietetics
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งตามหั ว ข อ ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ
ฝกปฏิ บัติการเพื่ อเตรียมพรอมในการทํ าวิจัย นําเสนอและอภิ ปรายขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวขอ ง
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
SND309

โปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการประยุกตใช
2(1-2-3)
Nutrients Value Analysis Applications
การใชโปรแกรมพื้นฐานทางโภชนาการ Inmucal nutrient เพื่อวิเคราะหพลังงาน
และสารอาหาร เพื่อสอดคลองกับความตองการของรางกายในแตละวัน การใชชุดโปรแกรมพื้นฐาน
ทางสํ านั ก งานเพื่ อ สร างเอกสาร การเก็ บ ข อ มู ล ประมวลผลข อ มู ล การนํ าเสนอผลเกี่ ย วกั บ การ
วิเคราะหพลังงานและสารอาหารในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ
SND310

หลักโภชนาการและการกําหนดอาหาร
3(2-2-5)
Principles of Nutrition and Dietetics
ความรูเบื้ อ งต น ดานโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร สารอาหาร และปริมาณ
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทย อาหารในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน
การดัดแปลงอาหาร หลักการคํานวณพลังงานในบุคคลที่มีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปวย หลักการให
คําแนะนําดานโภชนาการเบื้องตน ปฏิบัติการอาหารในโรงพยาบาล อาหารแลกเปลี่ยน และการดัดแปลงอาหาร
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SND311

จริยธรรมและวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
2(2-0-4)
Professional Ethics and Dietetics Professionalism
บทบาท สมรรถนะ ความกาวหนาในวิชาชีพของนักกําหนดอาหาร และนักโภชนาการ
ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักกําหนดอาหารในการแกปญหาสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การสรางทั ศนคติที่ดี ตอวิชาชีพ จริยธรรมทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม
จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร ความสําคัญของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ จริ ยธรรมของบุ คลากร ระเบี ยบการปฏิ บั ติ พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มการ
ประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงสรางการบริหารงานดานโภชนาการในโรงพยาบาล การ
สอบรับรองวิชาชีพนักกําหนดอาหารในประเทศไทยและตางประเทศ
SND312

การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย
3(2-2-5)
Nutritional Assessment in Humans
หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการในระดับบุคคล กลุม
บุคคล และชุมชน การวัดสัดสวนรางกาย การวิเคราะหทางชีวเคมี การประเมินรางกายทางอาการทางคลินิกที่
สัมพันธกับภาวะโภชนาการ และการประเมินอาหารบริโภค การติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย หลักการ
เลือกใชเกณฑการประเมินภาวะโภชนาการเพื่อระบุภาวะโภชนาการแตละมาตรการ การใชตารางคุณคาอาหาร
และโปรแกรมวิเคราะหพลังงานและสารอาหาร
SND313

การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ
3(2-2-5)
Speech and Nutritional Psychology
ทักษะและการพัฒ นาดานการพูด การพูดในที่สาธารณะ ศิลปะในการใหคําปรึกษา
วิธีการการสรางความสัมพันธ และการตอบสนองตอผูอื่น โดยมีจุดประสงคเพื่อใหบุคคลไดสํารวจ
ตั ว เองจนเกิ ด การพั ฒ นาชี วิ ต และกํ า หนดเป าหมายใช ชี วิ ต ในทางที่ น าพึ ง พอใจและสร างสรรค
ตลอดจนไปถึงขั้นการปรับปลี่ยนพฤติกรรม
SND314

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานโภชนาการ
3(3-0-6)
English Communication for Nutrition
คํ า ศั พ ท ไ วยากรณ แ ละสํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านโภชนคลิ นิ ก
เน น ทักษะการฟ ง พูด อาน และเขียน เพื่อการสื่อสาร การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การเขียน
โตตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส การพู ดและเขียนเพื่อ การนําเสนองานการเขีย น
รายงานหรืออื่นๆที่จําเปนตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพ
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SND315

โภชนบําบัด
4(2-4-6)
Nutritional Therapy
ความสัมพัน ธระหวางโภชนาการกับโรคและการเจ็บปวย เมแทบอลิซึมและความ
ต อ งการของพลั ง งานและสารอาหารในภาวะของโรคต า งๆ ได แ ก โรคเรื้ อ รั ง ที่ สั ม พั น ธ กั บ การ
รับประทานอาหารและผูปวยผาตัด ภาวะวิกฤติ (critical illness) การใหอาหารทางสายใหอาหาร
และทางหลอดเลือดดํา การเลือกใชสูตรอาหารทางการแพทย การปฏิบัติการทางโภชนบําบัดสําหรับ
แตละโรค
SND316

งานวิจัยทางดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
2(1-2-3)
Research in Nutrition and Dietetics
ประเภทและรูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการศึกษาทางโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมู ล การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหขอมูล การเขียนและนําเสนอโครงรางการวิจัย การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัย
SND317

สัมมนาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
1(0-2-1)
Seminar in Nutrition and Dietetics
การสืบคนและการเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการดานโภชนาการและการ
กําหนดอาหารและสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งตีพิมพในวารสารนานาชาติ ดวยวาจา และการอภิปราย
งานวิจัย
SND407

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการ
2(90)
กําหนดอาหาร
Preparation for Professional Experience in
Nutrition and Dietetics
กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน
การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงาน
และกิจกรรม สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
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SND408

การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1
5(450)
Field Experience in Nutrition and Dietetics 1
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล สถาน บริ ก ารอาหาร งานโภชนบริ ก าร
และโภชนชุ ม ชน จั ด ทํ า รายงานการฝ ก ประสบการณ ใ นงานโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร
การฝกประสบการณวิชาชีพในโรงพยาบาลใหนับจํานวนชั่วโมงอยางนอย 450 ชั่วโมง
SND409

การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2
5(450)
Field Experience in Nutrition and Dietetics 2
การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานบริการอาหาร งานโภชนบริการ โภชนบําบัด
โภชนคลินิก และโภชนชุมชน จัดทําโครงการ และเสนอแนวทางแกไขปญหาในงานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร การฝกประสบการณวิชาชีพในโรงพยาบาลใหนับจํานวนชั่วโมงอยางนอย 450 ชั่วโมง
SND410

การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Nutrition
and Dietetics
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝกสหกิจศึกษา ในดานการรับรูลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงาน
ดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
SND411

สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 1
6(640)
Cooperative Education in Nutrition and Dietetics 1
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาตามสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา โดยการวัดผลและ
ประเมินของอาจารยที่ปรึกษา สหกิจศึกษาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่
มีการจัดบริการอาหาร
SND412

สหกิจศึกษาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 2
6(640)
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนเจาหนาที่จนครบ 1
ภาคการศึก ษา ตามสาขาวิ ชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร เมื่อ เสร็จสิ้ นการปฏิบั ติง านแล ว
นักศึกษาตองสงรายงาน และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา โดยการวัดผล
และประเมินของอาจารยที่ปรึกษา สหกิจศึกษาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล โรงพยาบาล
หรือสถานที่ที่มีการจัดบริการอาหาร
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

1.

นางสาวสุจาริณี
สังขวรรณะ

อาจารย

2.

นางสาวศกุนตาล
มานะกลา

อาจารย

3.

นางสาวจุฑาวรรณ
นวลจันทรคง

อาจารย

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
2563 2564 2565 2566
วท.ม. (โภชนศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 12 12 12 12
(โครงการรวม คณะ
แพทยศาสตร
โรงพยาบาล
รามาธิบดี และ
สถาบันโภชนาการ)
วท.บ. (สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
ศาสตร)
สาขาโภชนวิทยาและ
การกําหนดอาหาร
เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 12 12 12 12
ศาสตร)
สาขาวิชาโภชนวิทยา
วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตร 2554
ศาสตร
สาขาวิชาผลิตภัณฑ
ประมง
วท.ม. (โภชนศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 12 12 12 12
(โครงการรวม
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาล
รามาธิบดี และ
สถาบัน
โภชนาการ)
วท.บ. (การแพทยแผน มหาวิทยาลัยรังสิต 2556
ตะวันออก) เกียรตินิยม
อันดับ 1
สถาบัน
การศึกษา

ปที่
จบ
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ลําดับ
4.

ชื่อ–นามสกุล
นางสาวสัจนา
พัฒนาศักดิ์

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
Ph.D. (Microbiology
& Immunology)
M.Sc. (Microbiology
& Immunology)

5.

นางสาวปทมาภรณ อาจารย
เจริญนนท

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
2563 2564 2565 2566
2554 12 12 12 12
ปที่
จบ

Georgetown
University,
Washington, D.C.
USA.
2546
Georgetown
University,
Washington, D.C.
USA.
มหาวิทยาลัยมหิดล 2544

M.Sc. (Molecular
biology and Genetic
Engineering)
2542
วท.บ. (ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เภสัชเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
และพฤกษเคมี)
วท.บ. (การแพทยแผน มหาวิทยาลัยรังสิต 2554
ตะวันออก)

12
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

1. นางสาวสุจาริณี
สังขวรรณะ

2. นางสาวศกุนตาล
มานะกลา

3. นางสาวจุฑาวรรณ
นวลจันทรคง

4. นางสาวสัจนา
พัฒนาศักดิ์

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
วท.ม. (โภชน
ศาสตร)

วท.บ.
(สาธารณสุข
ศาสตร)
สาขาโภชนวิทยา
และการกําหนด
อาหาร เกียรติ
นิยมอันดับ 2
อาจารย วท.ม
(สาธารณสุข
ศาสตร)
สาขาวิชาโภชนวิทยา
วท.บ. (ประมง)
สาขาวิชา
ผลิตภัณฑประมง
อาจารย วท.ม. (โภชน
ศาสตร)

อาจารย

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ปที่จบ
2563 2564 2565 2566
2559 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยมหิดล
(โครงการรวม คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบัน
โภชนาการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

2557

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2554

มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
(โครงการรวม คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบัน
โภชนาการ)
วท.บ. (การแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต
2556
แผนตะวันออก)
เกียรตินิยมอันดับ
1
2554
Ph.D.
Georgetown
(Microbiology University,
&Immunology) Washington, D.C. USA.
2546
M.Sc.
Georgetown
(Microbiology University,
&Immunology) Washington, D.C. USA.
2544
M.Sc.
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Molecular
biology and
Genetic
Engineering)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542
วท.บ. (ชีววิทยา)

12 12 12

12

12 12 12

12

12 12 12

12
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ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

5. นางสาวปทมาภรณ
เจริญนนท

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

วท.ม.(เภสัชเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
และพฤกษเคมี)
วท.บ. (การแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต
แผนตะวันออก)

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
ปที่จบ
2563 2564 2565 2566
2557 12 12 12 12
2554

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ ชื่อ–นามสกุล
1

2

3

4

5

6

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

ศาสตราจารย Postdoctoral training Harvard University,
in Internal Medicine Boston, USA.
and Endocrinology
Doctor of Medicine University of
Wisconsin at
Medison, Medison,
USA.
นายสมชาย
รอง
Ed.D. (Public Health Columbia University,
ดุรงคเดช
ศาสตราจารย Nutrition)
New York, USA.
M.S. (Human
Columbia University,
Nutrition)
New York, USA.
วท.บ. (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
รอง
M.P.S. (Food and
นางสาว
University of The
ศาสตราจารย Nutrition Planning)
ดวงพร
Philippines at Los
แกวศิริ
Banos, Philippines.
วท.บ. (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวชวลิต
รอง
M.P.H. (Nutrition)
University of
รัตนกุล
ศาสตราจารย
Columbia,
New York, USA.
University College of
Post Graduate
Diploma in Dietetics Hospital, London, UK.
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวนุชศิริ
รอง
วท.ด. (โภชนศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลิศวุฒิโสภณ ศาสตราจารย วท.ม. (โภชนศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นพ.เทพ
หิมะทองคํา

นางสาวชนิดา
ผูชวย
License Dietitian
ปโชติการ
ศาสตราจารย Ph.D. (Human
Nutrition)
M.P.H. (International
Health)

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

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
2563 2564 2565 2566
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับ ชื่อ–นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
M.S. (Food Science
and Technology)

7

8

9

นางสาวยศพร
พลายโถ

นางสาวยศสินี
หัวดง

อาจารย

อาจารย

วท.บ. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (โภชนศาสตร)
วท.ม. (พิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร)
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร) สาขาวิชาโภชน
วิทยา
คศ.บ. (อาหารและ
โภชนาการ)
วท.ม. (อาหารและ
โภชนาการเพื่อการ
พัฒนา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบัน
การศึกษา
Birmingham, USA.
Mississippi State
University,
Mississippi, USA.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
2563 2564 2565 2566

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยมหิดล

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว
ปรารถนา
ตปนีย

อาจารย

10

นางกฤษฎี
โพธิทัต

-

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

11

นางสาว
เอกหทัย
แซเตีย

-

6

6

6

6

12

นางสาว
ธัญวรินทร
ตั้งเสริมวงศ
นางศัลยา
คงสมบูรณเวช

-

6

6

6

6

6

6

6

6

14

นางสาว
เบญจพรรณ
บูรณวัฒน

-

6

6

6

6

16

นาวาอากาศโท
หญิงบุชชา
พราหมณสุทธิ์
นางกุหลาบ
แสงจงเจริญ

-

วท.ม. (อาหารและ
โภชนาการเพื่อการ
พัฒนา)
วท.บ. (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (โภชนศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (คหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
Registered Dietitian USA.
M.A. (Food Nutrition California State
and Dietetics)
University. California,
USA.
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อาหารและ
มหาวิทยาลัย
โภชนาการ)
เกษตรศาสตร
วท.บ. (คหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
พย.บ. (พยาบาลศาสตร) วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ

6

6

6

6

วท.บ. (คหกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

6

6

6

6

13

17

-

-

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
Loma Linda
University, USA.
Loyola Mary Mount
University, LA, USA.
มหาวิทยาลัยมหิดล
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หมายเหตุ : อาจารย พิ เศษต องมี ชั่ วโมงสอนไม เกิ นร อยละ 50 ของรายวิ ชา โดยมี อาจารย ประจําเป น
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และหากมีรายวิชาใดมีความจําเปนตองใชความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกวารอยละ 50 สามารถดําเนินการไดแตตองมีอาจารยประจํารวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนและพั ฒ นานั กศึ กษาตลอดการจั ดการเรียนการสอนของรายวิ ชานั้ นๆ ด วย โดยต องได รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)
หลั กสูต รได กําหนดกลุมฝ กประสบการณ วิช าชีพ เป น วิช าบั งคั บ และให มีแ ผนการเรีย นสํ าหรั บ
นักศึกษา นักศึกษาตองลงเรียนทั้ง รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ โภชนาการและการ
กํ า หนดอาหาร และรายวิ ช าการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ โภชนาการและการกํ า หนดอาหาร
โดยหลักสูตรจะประสานงานใหนักศึกษาไดฝกประสบการณภาคสนามในหนวยโภชนาการ และสถาน
ประกอบการที่มี จัด บริก ารอาหาร ทั้ ง ในประเทศและตางประเทศ ภายใต การดู แลของอาจารย ที่
ปรึกษาและตัวแทนจากหนวยงานที่นักศึกษาไดออกฝกภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มาตรฐานดานความรูที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา และทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับงาน หรือเทคนิควิธีการทํางานในสถานที่ฝกงาน
4.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย อดทน และเขาใจวัฒ นธรรมขององคกร ตลอดจน
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานที่ฝกงานได
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 สามารถใชความรูเพื่อเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาในสถานการณจริง
4.1.5 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหและประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
1) ชั้นปที่ 4 ระหวางภาคการศึกษาที่ 1
2) ชั้นปที่ 4 ระหวางภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในชั้นปที่ 4 ระหวางภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 540 ชั่วโมง และจัดเต็มเวลาใน 1
ภาคการศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โดยนับจํานวนชั่วโมง 540 ชั่วโมง เพื่อใหจํานวนชั่วโมงรวม
อยางนอ ย 900 ชั่วโมง เพื่ อเปน ไปตามขอกํ าหนดของสมาคมนั กกําหนดอาหารแห งประเทศไทย
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หั ว ข อ ในการทํ า โครงงานหรื อ งานวิ จั ย ควรเกี่ ย วข อ งกั บ โภชนาการและการกํ า หนดอาหาร
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ หรือที่เกี่ยวของกับศาสตรทางดานโภชนาการ มีจํานวนผูรวม
โครงงาน 1-3 คน และสงรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด หรือเปน
โครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึ กษาต องเลือกหัวขอ ในการทําวิจัยซึ่ ง เกี่ยวขอ งกั บโภชนาการและการกําหนดอาหาร
ภายใตการดูแลและแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาวางแผนการวิจัยเพื่อตอบโจทยปญหาวิจัย
นั้น และทําการทดลองหรือเก็บรวบรวมขอมูล แปลผลและวิเคราะหผล ตลอดจนประโยชนที่ไดรับ
จากการทําวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 ไดองคความรูและมีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัยหรือโครงงาน
5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
5.2.5 สามารถประยุกตและบูรณาการใชความรูที่เรียนมาเพื่อวิเคราะหโจทยหรือปญหาจาก งานวิจัย
5.2.6 มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลา และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5.2.7 มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย และความสามารถในการสื่อสารดวยการพูด
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารยประจํารายวิชามีการปรึกษารวมกันในประเด็นการจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษา
ติดตามการทํางานวิจัยของนักศึกษา แนะนําแหลงขอมูลงานวิจัย และมีตัวอยางโครงงานวิจัยใหศึกษา
จัดเจาหนาที่ดูแลอุปกรณ เครื่องมือ ใหเพี ยงพอและอยูในสภาพพรอมใชง าน ตลอดจนดูแลความ
ปลอดภัยของนักศึกษาในการใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจํารายวิชา อาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) และประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย จากการสังเกต
จากการรายงานดวยวาจาและเอกสารตามระยะเวลา
5.6.2 ประเมินดวยการจัดสอบการนําเสนอผลงานวิจัยจากรายงาน หรือการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ โดยการนําเสนอดวยวาจา มีการตอบคําถามของนักศึกษา โดยกําหนดอาจารยประจํา
วิชา อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยอื่นๆ รวมไมนอยกวา 3 คน
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่
เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มี ค วามรู พื้ น ฐานในศาสตร ที่ รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองมีพื้นฐานของศาสตรและสราง
เกี่ ย ว ข อ ง ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ความเชื่อ มโยงระหวางภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ มีป ฏิ บั ติการ
ภาคปฏิ บั ติ อ ยู ในเกณฑ ดี สามารถ แบบฝ ก หั ด โครงงาน และกรณี ศึ ก ษาให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจ
ป ร ะ ยุ ก ต ได อ ย างเห ม าะ ส ม ใน การประยุกตองคความรูกับปญหาจริง
การประกอบวิ ช าชี พ และศึ ก ษาต อ
ในระดับสูง
1.2 มี ค วามรู ทั น สมั ย ใฝ รู และมี รายวิช าเลือ กที่ เป ดสอนต อ งตอ ยอดความรูพื้ น ฐานในภาค
ความสามารถ พั ฒ นาความรู เพื่ อ บั ง คั บ และปรั บ ตามกระแสการเปลี่ ย นแปลงของศาสตร
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา มีโจทยป ญ หาที่ทาทายให นักศึกษาคน ควาหาความรูในการ
สังคม
พัฒนาศักยภาพ
1.3 สามารถคิ ด ปฏิ บั ติ และเลื อ ก ทุ ก รายวิ ช าต อ งมี โ จทย ป ญ หา แบบฝ ก หั ด หรื อ โครงงาน
วิธี ก ารแก ป ญ หาได อ ย างเหมาะสม ใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะห ฝกปฏิบัติ ฝกการแกไขปญหา
และเปนระบบ
1.4 มี ค วามสามารถทํ า งานร ว มกั บ โจทย ป ญ หาและโครงงานของรายวิ ช าต า งๆ ควรจั ด ให มี
ผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและ รูปแบบการทํางานเปนกลุม ลดการทํางานเดี่ยว เพื่อสงเสริม
ทํางานเปนหมูคณะ
ใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
1.5 รูจั กแสวงหาความรูดวยตนเอง มี ก ารมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาได สื บ ค น ข อ มู ล รวบรวม
และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได ความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร
เปนอยางดี
ความรู ที่ ไ ด ร ะหว า งนั ก ศึ ก ษาด ว ยกั น หรื อ ให กั บ ผู ส นใจ
ภายนอก
1 .6 มี ค ว าม ส า ม าร ถ ใน ก า ร ใช มีระบบเพื่ อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหมูนั กศึกษา
ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การแสวงหาความรู
ในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี ที่ทั น สมั ย การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ ย น
ความรู
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
4) มีวินัย ตรงตอเวลาซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒ นธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
3) สงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกและความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
4) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของ
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 การเรียนรูดานความรู
1) มีความรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน
2) มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญ ในรายวิชาหรือ
ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง
3) มีการพัฒนาความรู ความชํานาญทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
4) มีประสบการณ และ/หรือการประยุกตทฤษฎีทางดานโภชนาการและการกําหนด
อาหารมาใชงานไดจริง รวมถึงสามารถนําความรูที่ไดมาบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

38
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใช ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบโดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี และ
ประยุ ก ต ท างปฏิ บั ติ ใ นสภาพแวดล อ มจริ ง ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ บบ productive learning การ
ปฏิบัติการสูน วัตกรรม โดยทัน ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ง นี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2) ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ําเสมอ
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะที่เกี่ยวของในศาสตรของ
ตนเพื่อนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
3) สามารถประยุ ก ต ค วามรู แ ละทั ก ษะกั บ การแก ไ ขป ญ หาทางโภชนาการและ
การกําหนดอาหารไดอยางเหมาะสม
4) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไ ขปญ หาอยาง
สรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
2) การอภิปรายกลุม
3) ให นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสปฏิ บั ติ จ ริ ง ฝ ก ปฏิ บั ติ ท างโภชนาการ ส ง เสริ ม การสร า ง
นวัตกรรมจากความรูพื้นฐานทางโภชนาการ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิน ตามสภาพจริง จากผลงานและการปฏิ บั ติของนัก ศึกษา เชน ประเมิ นจาก
การนําเสนอรายงานในชั้น เรีย น การอภิ ปราย การระดมสมอง การคิ ดวิเคราะห สัง เคราะห การ
เชื่อมโยงความรูและการสรุปผลการเรียนรู และการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งของตนเองและของสวนรวม
3) มีความรับผิดชอบตามบทบาททางวิชาชีพโภชนาการและการกําหนดอาหารไดอยาง
เหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับ ผูอื่น ข ามหลักสู ตร หรือต องค นควาหาขอ มูลจากการสัมภาษณ บุค คลอื่น หรือผู มี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุ คคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน
2) สัง เกตจากพฤติกรรมที่ แสดงออกในการรวมกิจกรรมต างๆ และความครบถ วน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างคณิ ต ศาสตร เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูล และนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใชภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและนําเสนออยางถูกตองเหมาะสม
3) สามารถใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ วิช าชี พ โภชนาการและ
การกําหนดอาหารไดอยางเหมาะสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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2.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ชพั ฒ นาการเรีย นรูด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตัว เลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณจริง
2) นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร และสถิติที่เกี่ยวของ
2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจ ากหลั ก สู ต รสู รายวิช า
(Curriculum Mapping)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา
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2. ความรู
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3. ทักษะทางปญญา
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1. SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย
2. SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
3. SND109 การดัดแปลงอาหารไทย
และอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
4. SND110 การคํานวณและการวัดใน
งานโภชนาการ
5. SND111 สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหาร
6. SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร
7. SND113 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหารในงานโภชนาการ
8. SND114 ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร
และการจัดเลี้ยง
9. SND115 การควบคุมและประกัน
คุณภาพอาหาร
10. SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสาร และการใช
บุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3





แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

1

2

3

4

2. ความรู
1




2

3

3. ทักษะทางปญญา
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11. SND117 ธุรกิจอาหารและ
ผูประกอบการรายใหม
12. SND118 การดัดแปลงอาหาร
นานาชาติเพื่อสุขภาพ
13. SND119 อาหารเลาขานวัฒนธรรม
14. SND120 อาหารและโภชนาการใน
กระแสปจจุบัน
15. SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
16. SND217 โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต
17. SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยาทางโภชนาการ
18. SND222 โภชนคลินิก
19. SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง
20. SND224 การใหคําปรึกษาและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
21. SND225 โภชนาการชุมชนแบบ
บูรณาการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสาร และการใช
บุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

22. SND226 การพัฒนาสื่อทาง
โภชนาการ
23. SND227 โภชนาการผูส ูงอายุและ
การชะลอวัย
24. SND228 โภชนาการสําหรับการ
ออกกําลังกายและกีฬา
25. SND229 โภชนาการหญิงตั้งครรภ
หญิงใหนมบุตร และเด็กปฐมวัย
26. SND230 นโยบายสงเสริมสุขภาพ
ดานโภชนาการ
27. SND308 หัวขอพิเศษทาง
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
28. SND309 โปรแกรมวิเคราะหคุณคา
สารอาหารและการประยุกตใช
29. SND310 หลักการโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

2. ความรู
1

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4





































1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสาร และการใช
บุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

30. SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนัก
กําหนดอาหาร
31. SND312 การประเมินภาวะ
โภชนาการในมนุษย
32. SND313 การพูดและจิตวิทยาทาง
โภชนาการ
33. SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสําหรับงานโภชนาการ
34. SND315 โภชนบําบัด
35. SND316 งานวิจัยทางดาน
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
36. SND317 การสัมมนาทาง
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
37. SND407 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพโภชนาการและการกําหนด
อาหาร

1. คุณธรรม จริยธรรม
1


2

3

4



2. ความรู
1

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4

1

2

3







































4







5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสาร และการใช
บุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

รายวิชา

38. SND408 การฝกประสบการณ
วิชาชีพโภชนาการและการกําหนด
อาหาร 1
39. SND409 การฝกประสบการณ
วิชาชีพโภชนาการและการกําหนด
อาหาร 2
40. SND410 การเตรียมสหกิจศึกษา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
41. SND411 สหกิจศึกษาโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร 1
42. SND412 สหกิจศึกษาโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร 2

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4







2. ความรู
1

3. ทักษะทางปญญา

2

3

4







































1

4

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะ
เชิงตัวเลข การ
ความสัมพันธระหวาง
สื่อสาร และการใช
บุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

2

3
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46
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จัง หวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรีย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนัก ศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผ ลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ทํ าอยางต อเนื่ องและนํ าผลวิจัย ที่ไ ดย อนกลับ มา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ นต อความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบั ณฑิ ตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการแบบสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในชวง
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 หรือ ปที่ 5
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่น โดยการสง แบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่ อ มีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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6) ความเห็ น จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต ร หรื อ เป น อาจารย พิ เศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปน รูปธรรมได เชน (1) จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพและเผยแพร
(2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา
ชั้นปที่
ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู
1 - สามารถจัดเตรียมและเลือกวัตถุดิบเพื่อนํามาตัดแปลงอาหารไทยและอาหารทองถิ่นเพื่อ
สุขภาพตรงตามหลักโภชนาการและการกําหนดอาหารไดอยางมีจริยธรรมตามวิชาชีพนัก
กําหนดอาหาร และสามารถคํานวนคุณคาทางอาหารโดยใชโปรแกรมวิเคราะห
- สามารถประยุกตใชความรูดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางโภชนาการ โภชนาการ
มนุษย โภชนาการตามวัย เพื่อดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ ใหถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร
2 - สามารถประเมิ น ภาวะโภชนาการในมนุ ษ ย และจั ด บริ ก ารอาหารให ต รงกั บ ภาวะ
โภชนาการ โดยใชความรูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร และมีศิลปะในการจัด
ตกแตงอาหารใหนารับประทาน
- สามารถวิเคราะหและแปลผลภาวะโภชนาการ และสามารถสื่อสารใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตอง รวมทั้งสามารถพัฒนาควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพใหไดคุณภาพมาตรฐาน
3 - สามารถใหโภชนบําบัดสําหรับแตละโรค สามารถใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค และใชภาษาอัง กฤษในงานโภชนาการได รวมถึง การประยุ กตใชความรูเพื่ อ
ประกอบธุรกิจดวย
- สามารถวิจัยดานโภชนาการ และสามารถพัฒ นาสื่อทางโภชนาการ รวมทั้งการสามารถ
บูรณาการความรูสูชุมชน แลมีความพรอมและประสบการณสําหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพ
4 - มีประสบการณในการฝกประสบการณวิชาชีพ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณ คาความเปน อาจารย
รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทํารายละเอียดตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 (TQF) ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับสาขาวิชา
1.3 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ใหกับอาจารยใหม
1.5 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.6 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมในหลักสูตรฯ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง
2.1.2 สนับสนุน ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูง านทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ในสายวิชาชี พเพื่อ ให อาจารยมี คุณ สมบั ติที่ เหมาะสม มีค วามรูค วาม
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒ นาความรู
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน อาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
ในการควบคุม กํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หลักสูตรฯมีการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี อ าจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม น อ ยกว า 5 คน ต อ งอยู ป ระจํ า หลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่ จัด การศึ ก ษา โดยจะเป น อาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลัก สู ตรเกิ น กวา 1 หลัก สูต รในเวลา
เดียวกันไมได
1.1.3 อาจารยผูรับผิด ชอบหลั กสูตรตองมีคุณ วุฒิ ตรงหรือ สัมพัน ธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
1.2 อาจารยประจําหลักสูตร
กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณ วุฒิ ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนขั้นต่ํา
ปริญ ญาโทหรือเที ยบเท าที่มีตําแหนง ทางวิชาการไมต่ํ ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
2. บัณฑิต
จัดใหมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2557 คือ
เปน ผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกตใชความรู
เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 คือ
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 ดานความรู
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญ หาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคน
จะต อ งทํ า หน า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให แ ก นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต อ งกํ า หนดชั่ ว โมง
ให คํ าปรึก ษา (Office Hours) เพื่ อให นั กศึ ก ษาเข าปรึก ษาได นอกจากนี้ ต อ งมีที่ ป รึก ษากิ จกรรม
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นัก ศึก ษามีค วามสงสั ยเกี่ย วกับ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น
คํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ
รายวิชาได
3.2 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3.2.1 พบวาผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดานการปฏิบัติงาน และความสัมพัน ธ
ระหวางบุค คล อยู ในระดั บมากที่ สุด (ค าเฉลี่ ย คื อ 4.55) ดานความรูท างวิชาชีพ และทัก ษะทาง
ปญญา ดานดานคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.52, 4.47 และ 4.46 ตามลําดับ
3.2.2 จากผลสํารวจเพื่อปรับปรุง หลักสูตร พบวาผูตองการใชบัณ ฑิตตองการบัณฑิตสาขา
โภชนาการและการกํ าหนดอาหารที่มี ก ารปฏิบั ติ ง านดี รู จัก การสรางสัม พั น ธภาพระหว างบุค คล
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางปญญาและความรูเกี่ยวกับวิชาชีพที่ดี รวมทั้งมี
ทักษะทางดานเทคโนโลยีและคณิตศาสตรซึ่งประยุกตใชในการประกอบอาชีพได
3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดําเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
3.3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินการ
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3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดําเนินการดังตอไปนี้
1) การคงอยูของนักศึกษา
2) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย
การบริหารและพัฒนาอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
4.1. การบริหารคณาจารย
4.1.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาโภชนาการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
และต อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร และผูสอน จะต องประชุ มรวมกั นในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบผลการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และทําใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารย พิ เศษเป นผู ถายทอดประสบการณ ตรงจากการปฏิ บั ติ ให กั บนั กศึ กษาจึงวามี
ความสําคัญและเปนประโยชนกับผูเรียน โดยคณะฯ กําหนดนโยบายวาอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม
เกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารยพิเศษจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ําปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท ตองมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป และใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑการพิจารณา
และการแตงตั้งอาจารยพิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยดังตอไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย
2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
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หลักสูตร
หลักสูตร

3) ประเมินกระบวนการการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย
1) อาจารย ต องมี คุ ณวุ ฒิ ระดั บปริญ ญาเอกรอยละ 20 ขึ้ นไปของอาจารย ผูรั บผิ ดชอบ
2) อาจารย ตอ งมี ตํา แหน ง ทางวิช าการรอ ยละ 60 ขึ้ น ไปของอาจารยผู รับ ผิ ดชอบ

3) มีคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรรอยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
มีการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารยดังนี้
1) การคงอยูของอาจารย
2) ความพึงพอใจของอาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน
หลั ก สู ต รมี ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย างต อ เนื่ อ ง การ
ออกแบบหลักสูตรควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับให มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมิน ที่ หลากหลาย การจัด กิจกรรมการเรีย นการสอน เพื่อ ให ผลการดํ าเนิน งานของหลัก สูต ร
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลัก สูตรมี การบริห ารหลั กสูต รตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดี ฝายวิชาการ ประธาน
หลั ก สูต ร และคณะกรรมการประจําหลั กสู ต ร ทํ าหน าที่ จัด การเรีย นการสอนและบริห ารจัด การ
หลักสูตรใหเปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ คณบดี รอง
คณบดีฝายวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานและวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเลขานุการคณะซึ่งทําหนาที่
ประสานงานอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังตอไปนี้
1) รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสัง คมแหง ชาติ และแผนพัฒ นามหาวิท ยาลัย โดยยึด มาตรฐานวิชาการและวิช าชี พ
ในระดับอุดมศึกษา
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2) กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ผู เข า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ
3) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งปรับใชหลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช
หลักสูตร
4) เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทํา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
6) รับ ผิด ชอบในการกําหนดแหลง ฝ กประสบการณ วิช าชีพ ที่ เหมาะสมจั ดอาจารย
จัดอาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
7) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ และอื่นๆ อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน
1) แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
2) หลั กสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอ มในเรื่อ งอุ ปกรณ การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้ง การติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทํารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ทํ า ระบบสั ง เกตการณ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให ท ราบป ญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนความใฝรูของผูเรียน และ
ใชสื่อผสมอยางหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผล
ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา สาขาวิ ช าติ ด ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต ล ะป สาขาวิ ช าจั ด ทํ า ร า งรายงานผลการ
ดําเนิ นงานหลั กสูต รประจําป ซึ่ง ประกอบด วยผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการสอน รายงานรายวิช า
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตอคณบดี
6) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารยผูสอน
ในการใช ก ลยุท ธ การสอน และสิ่ง อํ านวยความสะดวกที่ สง ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
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5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
5.3.4 มีการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ป สาขาวิ ช าเสนอแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน
หลั กสูต ร โดยประเมิน จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดํ าเนิ นงานหลัก สูตร และจัด ประเมิ น
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
5.3.6 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ
สกอ. เพื่อให มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนํ าความคิดเห็นของผูทรงคุ ณวุฒิ บัณฑิตใหม
ผูใช บัณ ฑิ ต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสัง คมที่มี ผลกระทบตอ ลักษณะที่ พึ ง ประสงคของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดําเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กําหนดผูสอน
2) การกํากับติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 – 4
3) กํากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดําเนินการตามวงจร PDCA
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5.4.3 การประเมินผูเรียน
ดําเนินการประเมินผูเรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
3) กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดําเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผูเรียน
3.2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
ตํ ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร อ ย างเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะฯ มี ความพร อ มด านหนั ง สื อ ตํ ารา และการสื บ ค น ผ านฐานข อ มู ลโดยมี สํ านั ก
หอสมุ ดกลางที่ มี ห นั ง สื อ ด า นการบริ ห ารจั ด การและด านอื่ น ๆ รวมถึ ง ฐานข อ มู ล ที่ จ ะให สื บ ค น
สวนระดับคณะ มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ
1) สถานที่และอุปกรณการสอน
การสอน การปฏิ บั ติ ก ารและการทํ า วิจั ย ใชส ถานที่ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังตารางนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวน
1 หองปฏิบัติการทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
1 หอง
2 หองใหคําปรึกษาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
1 หอง
3 คอมพิวเตอรโนตบุค
1 เครื่อง
4 โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณพลังงานและสารอาหาร Inmucal V.3 NB.3 1 ซอฟแวร
5 แบบจําลองอาหาร (Food model) ชุดละ 75 ชิ้น
4 ชุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

56
ลําดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายการ
เครื่องวัดองคประกอบรางกาย ยี่หอ TANITA รุน BC-582
เครื่องวัดองคประกอบรางกาย ยี่หอ TANITA รุน BC-601
ที่วัดสวนสูงแบบมาตรฐาน
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
เครื่องเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว
อุปกรณวัดไขมันใตผิวหนังแบบพลาสติก
สายวัดเสนรอบวงรางกาย
ตูเย็น แชสารเคมี 1 เครื่อง และแชอาหาร 1 เครื่อง
ตูแชเย็นอาหาร
ตูอบไมโครเวฟ
อางลางจานแบบขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก
อุปกรณเครื่องครัว จาน ชาม ชอน ซอม มีด เขียง และอื่นๆ
เครื่องวัดความหวานในอาหาร
เครื่องแกวสําหรับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการอาหาร
เครื่องดูดจายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 10-100 ul
เครื่องดูดจายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 100-200 ul
เครื่องดูดจายสารอัตโนมัติ (Auto micropipette) ขนาดปริมาตร 100-1000 ul
ทัพพีตักขาวสําหรับคํานวณแคลอรี
เครื่องวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร

จํานวน
4 เครื่อง
4 เครื่อง
2 อัน
4 เครื่อง
4 เครื่อง
4 อัน
4 อัน
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 อัน
เพียงพอ
2 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง

2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า นั ก วิ ท ยาบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย มี แ หล ง ความรู ที่
สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
หนังสือทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทั่วไปมากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ
กวา 1,800 รายการ มีตําราที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 2,000 เลม และวารสารที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร อีกไมนอยกวา 80 รายการ
นอกจากนี้ ห องสมุ ดของคณะฯ ไดจั ด เตรียมหนั ง สือ สาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร กวา 5,600 เลม วารสารดานคอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300
เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผน เพื่อเปนแหลงความรูเพิ่มเติม
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตํารา ที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน
สําหรับการประสานงานในการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการ
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เสนอแนะรายชื่อ หนัง สื อ ตลอดจนสื่อ อื่น ๆ ที่ จําเปน นอกจากนี้ อ าจารย พิ เศษที่ เชิ ญ มาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวขอ สามารถเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือได
คณะฯ มีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ
ดําเนินการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร เปนตน
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อ
ของอาจารยแลวประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
6.2 การประกันคุณภาพดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้
6.2.1 ดําเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.2.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผูเรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน
2) นําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิน การบรรลุตามเปาหมายตัวบง ชี้ทั้ง หมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่ อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม X X X X X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ X X X X X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม X X X X X
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย า งน อ ยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และประสบการณ X X X X X
ภาคสนาม (ถา มี ) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ. 7 X X X X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู X X X X X
ที่ กํ า หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ า มี ) อย า งน อ ยร อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
X X X X
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ X X X X X
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจํา ทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ X X X X X
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุ คลากรสนั บสนุ นการเรียนการสอนไดรั บการพั ฒนาวิช าการ X X X X X
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
X X
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ บั ณ ฑิ ต ใหม เฉลี่ ย
X
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงาน

หมายเหตุ บางสาขาวิชาที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ. 1) อาจมีตัวบงชี้เกินกวาหรือไมเปนไปตาม 12 ขอนี้ ให
ระบุตาม มคอ. 1)
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ช ว งก อ นการสอนให มี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ ก ารสอนโดยที ม ผู ส อนหรื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
และ/หรือ การปรึกษา หารือ กั บผู เชี่ย วชาญดานหลัก สูต รหรือวิ ธีการสอน หลั ง การสอนใหมี การ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปญ หา/ขอเสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุง และกําหนดประธานกรรมการประจําหลักสูต รและคณาจารยผูสอนนํ าไปปรับปรุง และ
รายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมจาก มคอ. 3
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
2.1 นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
2.2 ผูใชบัณฑิต
2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางน อย 3 คน ประกอบดวยผู ทรงคุ ณ วุฒิ ในสาขาวิชาอย างนอ ย 1 คน ที่ ไ ดรับ การแตง ตั้ง จาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จัง หวั ด ปทุ ม ธานี ว าด ว ยการจัด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่ อ ให
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ ป น ไปอย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 18(2) แห งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่ อวั น ที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ข อบั งคั บนี้ เรียกวา “ข อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2558 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“สถาบั นอุ ดมศึ กษา” หมายความว า สถาบั นการศึ กษาที่ มีการจั ดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
“มหาวิ ทยาลั ย” หมายความว า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว า คณะหรือ หน วยงานที่ มี ห ลัก สู ต รระดับ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ปริ ญ ญาตรี ที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก ร ณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว า คณบดี ข องคณะ
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒ นา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว า ผู ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแตละหมูเรียน
“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นั กศึ กษา” หมายความวา นั กศึ กษาที่ ศึก ษาในหลัก สูต รระดั บ อนุ ป ริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป น รายวิช าเพื่ อ สะสมหน ว ยกิ ต ในหลั กสู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรีข องมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึ กษาปกติ ” หมายความว า ภาคการศึ กษาที่ 1 และภาคการศึ กษาที่ 2 ที่ มี
การจัดการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา
ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน วยกิต” หมายความวา มาตราที่ ใช แสดงปริม าณการศึกษาที่นั กศึกษาได รับ
แตละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว า การนํ า หน ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให ห มายความรวมถึ ง การนํ า เนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ ม วิ ช า
จากหลักสูต รสถาบั น อุ ดมศึ กษาอื่น ที่ไ ดศึก ษาแลว และการเที ยบโอนความรูและการให หน วยกิ ต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช
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โดยไมตองศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม
นํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรู
ตามรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบั งคั บ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่น ในสวนที่ กําหนดไวแล ว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ข อ 5 ให อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ นี้ และให มี อํ า นาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีป ญ หาเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามขอบัง คับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข อ 6 มหาวิ ทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให มี หน วยงาน บุ คคล และคณะบุ คคล
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร
6.5 อาจารยที่ปรึกษา
ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข อ 8 อํ า นาจหน า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 19 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน า หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เปนกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เปนกรรมการ
9.4 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป น กรรมการและ
เลขานุการ
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9.5 รองผู อํ า นวยการสํ านั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จํ า นวน 1 คน
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
10.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองร า งประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการศึกษากอนนําเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยผูประสานงานรายวิชา
10.3 กํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให เป น ไปตามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข อ 11 ให ค ณะเป น หน ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง บริ ห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย
11.1 คณบดี เปนประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาที่ ดังตอไปนี้
12.1 พิจารณากลั่น กรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมิน ผล
การศึกษา
12.2 พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการพั ฒ นาสาขาวิ ช า เอกสาร ตํ า รา และสื่ อ
ประกอบ การเรียนการสอน
12.3 พิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอี ยดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของ
ประสบการณ ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดํ าเนิ นการของรายวิ ชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
12.8 พิ จารณากลั่ นกรองการประเมิ นผลการผลิ ตบั ณฑิ ตประจํ าป ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข อ 13 ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้น ๆ
ขอ 14 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาที่ ดังตอไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ต รงตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จั ดทํ าโครงการพั ฒ นาสาขาวิช า เอกสาร ตํ า รา สื่ อ ประกอบการเรี ย น
การสอน และจั ดทํ าแนวการสอน รายละเอี ยดของรายวิ ชา (มคอ. 3) รายละเอี ยดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการดํ าเนิ นการของประสบการณ ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุ กรายวิ ชา และรายงานผลการดํ าเนิ นการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทําอัตรากําลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดํ าเนิ นการพัฒ นานั กศึกษาทุก ชั้นปตามวัตถุป ระสงคของ
หลักสูตร
14.8 ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจํ า ป ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดํ าเนิน งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข อ 15 ให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ทํ า หน า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น า ที่
ให คํ าปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น แผนการเรี ย น และให มี ส ว นในการ
ประเมินผลความกาวหนาในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ใช ร ะบบทวิ ภ าคโดย 1 ป
การศึกษาแบง ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ต อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให มี จํ า นวนชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต ล ะรายวิช าเที ย บเคี ย งกั น ได กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใช เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายป ญ หาไม น อ ยกว า
15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช เวลาฝ ก หรื อ ทดลองไม น อ ยกว า 30 ชั่ วโมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝ กงานหรื อการฝ กภาคสนามที่ ใช เวลาฝ กไม น อยกว า 45 ชั่ วโมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาปกติ ไม น อยกวา 9 หน วยกิ ต และไม เกิ น 22 หน วยกิ ต และ
ภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต
18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปน
การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป นการจั ดการศึ กษาโดยใช
การสอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุด
รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึ กษาแบบเรียนครั้ งละรายวิชา (Block Course Education) เป นการจั ด
การศึกษาที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น าน า ช า ติ (International Education) เป น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช ภ าษาต า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป น ความร ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหนวยงานในประเทศ หรือตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตร
สากล
18.8 การศึ กษาแบบสะสมหน วยกิ ต (Pre-degree Education) เป นการศึ กษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญ ญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตร
โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ป ริ ญ ญ าที่ 2 (The Second
Bachelor’s Degree Program) เป นการจัดการศึ กษาที่ ให ผู เรีย นที่ สํา เร็จ ปริญ ญาตรีแ ล วมาศึ กษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors
Program) เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ
ไดศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญ ญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ป ) ให มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (ต อเนื่ อ ง) ให มี จํ านวนหน วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
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20.1.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช เวลาในการศึ ก ษาไม น อ ยกว า 5
ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา
20.1.2 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (4 ป ) ใช เวลาในการศึ กษาไม น อยกว า 6
ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา
20.1.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี (5 ป ) ใช เวลาในการศึ กษาไม น อยกว า 8
ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย
กวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช เวลาในการศึ กษาไม น อยกว า 10
ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา
14 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา
17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย
กวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปน นักศึกษา
ใหเปนไปตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํ ากวาชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท าจากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงศึ กษาธิการ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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22.5 มี คุณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนดไว ในหลั กสูตรที่ จะเข าศึ กษาหรื อตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต
23.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ ากว าชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
25.1 นั ก ศึ ก ษ าเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ ก ษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี ย น
ในภาคการศึ กษาปกติ ไ มน อยกว า 9 หน วยกิ ต และไมเกิน 22 หน วยกิต และภาคฤดู รอ นไม เกิ น
9 หนวยกิต
25.2 นั กศึ กษาไม เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ
ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 กํ าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการชํ าระเงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึ กษาปกติ ใหลงทะเบี ยนเรียน
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเวนการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได
ในกรณี ที่มีความจําเปนหรือกรณี จะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้ น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน
ทั้งนี้ ให คณบดีเป นผู พิ จารณาอนุ มั ติ โดยคําแนะนําของอาจารยที่ ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร กอนการลงทะเบียน
การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา
8 สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความจําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมี
จํานวนชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็ม เวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
26.3.1 วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน
และจะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอน
ใหแกนักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น
26.3.3 วิ ชาในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ให เป ดสอนได ตามความจํ าเป นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสราง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.4 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถูก
ปรับคาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
26.5 เมื่อ พ น ระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลั ย กําหนด มหาวิท ยาลัย จะไม อ นุ ญ าตให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวน แตจะมีเหตุผลอั นควรและตองไดรับ อนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญ ญาไดทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นักศึ กษามีสิ ทธิ์ขอเที ยบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษา
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อยูในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอ
คาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการ
เปนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา
D หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปน
โมฆะ เวนแตบางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทาย
เพื่อใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร
ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําได
ตอเมื่อ ได รับ อนุ มัติ จากคณบดีข องคณะที่ รายวิชาสัง กั ด โดยจํานวนหน วยกิต และคาคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ําอีก จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพื่อใหครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได
ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตร
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29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน
พิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไมเต็มเวลา
ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
30.1 เปน ภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได
30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ ก ษาต องยื่ น คํ าร องขอเป ดหมู พิ เศษภายในสั ปดาห แรกของการเป ด
ภาคการศึกษา
ขอ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต องได รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษากอน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต อ งกระทํ าภายใน 3 สั ป ดาห แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห แรกของภาคฤดูรอน หากมีความจําเปนอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาไดภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิต
ที่คงเหลือจะตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาค
การศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห
ขอ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชําระ
เงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา
32.2 การลงทะเบี ยนเพื่ อรั กษาสภาพนั กศึ กษาให ดํ าเนิ นการให แล วเสร็จภายใน
3 สัปดาหแรก นับจากวัน เปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษา
ภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 33 การวัดผลและการประเมิ นผลการศึกษารายวิชา ให เป นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
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หมวด 6
การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
ขอ 34 การเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60
ใหยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผาน
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สําหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผล
การเรียนเปน F หรือ NP
ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
35.2 ในระหวางการฝกประสบการณ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝก
ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
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ระบบนี้ ใช สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิช าที่ บั ง คั บ เรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณ วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับ
คะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผานดีเยี่ยม
ผลการประเมินผาน
ผลการประเมินไมผาน
การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ
การยกเวนการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไมสมบูรณ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับ
หนวยกิต

ระบบนี้ ใช สํ าหรั บการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให เรี ยนเพิ่ มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม หรือใชสําหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไมนับหนวยกิต
กรณี รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่มถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะผาน
ขอ 37 ขอกําหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณตางๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช สํ า หรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและใช ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
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37.3 T (Transfer of Credits) ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไมสมบูรณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นั กศึกษาที่ ได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่ อ
เปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสง
งานได ตามเวลาที่ กําหนด ใหผู สอนประเมิ น ผลการศึกษาจากคะแนนที่ มีอ ยูให เสร็จสิ้น ภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เปน “F” เวนแตกรณีที่ไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไม
มาสอบภายในเวลาที่กําหนด หรือสําหรับนักศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตาม
กําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”
ขอ 38 รายวิชาที่ไดรบั การยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู
ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น
ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ
รายวิชาเป นตัวตั้ งและหารดวยจํ านวนหน วยกิ ตของภาคการศึ กษานั้น การคํ านวณดั งกล าวใหตั้ งหารถึ ง
ทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ
ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมด การคํานวณดังกลาวใหตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ
ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับ
หนวยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
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ขอ 45 ในภาคการศึ ก ษาใดที่ นั ก ศึ ก ษาได I ให คํ านวณค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย รายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไมได I เทานั้น
ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้ง แต 1.80 ขึ้นไป แตไ มถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิม ที่ไดรับผล
การศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพิ่ มเติม เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยให ถึง
2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ข อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น อั น ไม อ าจก า วล ว งเสี ย ได ที่ อ าจารย ผู ส อนไม ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การยายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน
48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผล
ประกอบ และผานการพิจารณา หรือดําเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต า ง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาย า ยคณะ เรี ย นมา ให เป น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ยายไปไมนอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต องชํ าระค าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั น อุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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ทางวินัย

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22
49.2.2 ไมเปนผูที่พ นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิด

4 9 .2 .3 ได ศึ ก ษ าอ ยู ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าม าแ ล ว ไม น อ ย ก ว า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสง ใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
49.2.5 นักศึกษาที่ โอนมาต องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม น อยกวา 1 ป
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ งของมหาวิท ยาลัยแลวโอนยาย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ตองเปน รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของหลักสูตรที่
โอนยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก
51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียง
กันได
51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญ หาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
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52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ
ประสบการณ ทํ างานและตองมี ความรูพื้น ฐานระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายหรือเที ยบเท าสําหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี จ ากสถาบั น อุด มศึ ก ษาและเข าศึ ก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต
และตองเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป นรายวิชาหรือกลุ มรายวิ ชาที่ มี เนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม น อยกว า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป น รายวิ ชาหรือ กลุม วิ ชาที่ ไ ด ระดับ คะแนนไม ตํ่า กวา C หรื อ ได
คา ระดั บ คะแนน 2.00 หรื อ เที ย บเท าในรายวิช าที่ มี การประเมิ น ผลเป น ค าระดั บ และได ผลการ
ประเมิ น ผานในรายวิชาที่ไม ประเมิ นผลเปนคาระดับไมต่ํากวา P ทั้งนี้ ตองเป นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นกําหนด
53.1.4 จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่กําลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T
53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได
ไม เกิ นชั้ น ป และภาคการศึ ก ษาที่ ได รั บ อนุ ญ าตให มี นั ก ศึ ก ษาเรี ยนอยู ตามหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ ความ
เห็นชอบแลว
53.1.8 กรณี ที่ ไ มเป น ไปตามข อ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอ ยูในดุ ลยพิ นิ จของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ ทํ า งาน
เขาสูการศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณทํางาน จะเทียบเปน รายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัย
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53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมิน
การยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination)
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from Training)
(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมิ นจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือ คาระดั บ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือ
กลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” (Credits
from Standardized Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองใหบันทึก
เปน “CE” (Credits from Examination)
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ให
บันทึกเปน “CT” (Credits from Training)
(4) หน ว ยกิ ต ที่ ไ ด จ ากการเสนอแฟ ม สะสมงาน ให บั น ทึ ก เป น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา ประกอบดวย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่จะขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน
(2) อาจารยห รือ ผูเชีย วชาญในหลัก สูต รที่ จะขอยกเวน การเรีย น
รายวิชาจํานวนอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวน
การเรียนรายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
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นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา
จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแต
ไดรับอนุ มัติ จากอธิการบดี แตทั้งนี้ต องไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิ ทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว
ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิต
เปน 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิต
เปน 1 ภาคการศึกษา
ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
57.1.2 ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้ ง หมดในภาคการศึก ษานั้ น โดยมี ใบรับ รองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได
ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต อ งลาพั ก การเรี ย นให ยื่ น คํ า ร อ งภายในสั ป ดาห ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต อ คณบดี ไ ม เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถานักศึกษามีความจําเปนที่จะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกําหนดพักการเรียนแลวยังมีความจําเปนที่จะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพัก
การเรียนใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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57.3 ในกรณี ท่ี นั ก ศึ ก ษาได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ล าพั ก การเรี ย นให นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเขารวมในระยะเวลาการศึกษาดวย
57.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง
ขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียนได
ขอ 58 นั ก ศึก ษาที่ ป ระสงค จะลาออกจากความเป น นั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ให ยื่ น
หนังสือลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ
ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก
59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
59.4 ได ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนครั้งที่ 2
ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน และในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่
ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม เต็ ม เวลาให นํ า ภาคฤดู ร อ นมารวมเป น
ภาคการศึกษาดวย
ในกรณี ที่ภ าคการศึกษานั้น มีผลการเรีย น “I” ไมต องนํามาคิด ให คิดค า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีคาระดับคะแนน
59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง
59.8 ตาย
ขอ 60 นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ไดรับอนุมัติแลวตองชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 61 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
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การประเมินผล

61.2 สอบได ร ายวิ ช าต า ง ๆ ครบตามโครงสร า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ

61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ขอ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมติดคางวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตาม
ขอบัง คับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปนวันสําเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล ว ไม น อ ยกว า 3 ป และ
จําเปน ต อ งยุติ การศึกษา สามารถยื่ นขอสํ าเร็จการศึ กษาในระดับอนุ ปริ ญญาของแตละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไปไม
นอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชา
ตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอ
สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่ อง) สอบไดค าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดรับ
ระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25
แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมไ ด
“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลา
ใชเวลาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็ม
เวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม
เต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และไมเคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปรางลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75
64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดียวกันในแตละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................
โดยที่ เป นการแก ไขเพิ่ มเติ มขอบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
จัง หวั ดปทุ มธานี ว าดวยการจั ดการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อ ให
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อบั งคับนี้ เรียกวา “ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ ๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
““อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารและพั ฒนาหลั กสู ตรและการเรี ยนการสอน ตั้ งแต การวางแผน การควบคุ มคุ ณภาพ การติ ดตาม
ประเมินผล และ การพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
ยกเวน พหุ วิทยาการหรื อสหวิทยาการ ให เป นอาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรได อี กหนึ่ งหลักสู ตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จัง หวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
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ขอ ๕ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๑๖ เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต างจากที่ กํ าหนดไว ในข อบั งคั บนี้ ก็ ได ทั้ งนี้ ต องไม ขั ดหรื อแย งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกขอความใน ขอ ๑๘.๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เปนการ
จัดการศึกษาสําหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๗ ใหเพิ่มขอ ๑๘.๑๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ขอ ๘ ใหเพิ่ มข อ ๒๓/๑ แห ง ขอบั ง คับมหาวิท ยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ขอ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๑) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง
(๒) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
(๓) มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ขอ ๙ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
๒๔.๑ ผูที่ไดรับคัดเลือกเป นนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และ
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา
๒๔.๒ ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแต
จะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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ขอ ๑๐ ใหเพิ่มขอ ๒๔/๑ แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ขอ ๒๔/๑ การขึ้น ทะเบียนเป น นั กศึ กษา สําหรับหลักสู ตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให เป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถั มภ จั ง หวัด ปทุ ม ธานี วาด วยการจั ดการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน ๙ หนวยกิต
๒๕.๒ นั ก ศึ ก ษาไม เต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ยนเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน ๙ หนวยกิต
๒๕.๓ นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๑๒ ใหยกเลิกขอความในขอ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้ แทน
“๒๖.๓.๑ วิชาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาที่ หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน
อาจเปนรายวิชาที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อให
ครบโครงสรางในการสําเร็จการศึกษา
๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กําหนดไวในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ได
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๑๐ คน ใหเสนอตอคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ขอ ๑๓ ใหเพิ่มขอ ๒๖/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ขอ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ ๑๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน
ผูประกอบการใหม
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๓๕.๑ นั กศึ กษาต องฝ กประสบการณ วิ ชาชี พ สหกิ จศึ กษา หรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษา
ยังไมสมบูรณ
๓๕.๒ ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒ นา
ศัก ยภาพการเป น ผู ป ระกอบการใหม นั กศึ ก ษาจะต อ งประพฤติ ต นตามระเบี ย บและปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดทุ กประการ
หากฝาฝน อาจารยนิ เทศหรือพี่ เลี้ยงในหน วยงานฝกประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับและ
ดําเนินการใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒ นาศักยภาพการเปนผูประกอบการ
ใหม อีกครั้ง
๓๕.๓ นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา
หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพที่ มีชื่อเปนอยางอื่นกอน จึงจะสามารถลงทะเบี ยน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ได”
ขอ ๑๕ ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ ๓๖.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลสํ า หรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให เป น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ขอ ๑๖ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓๗.๔.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จัง หวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“๓๗.๔.๒ กรณี นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่น คํารองขอสอบปลาย
ภาคตอ คณบดี ที่ รายวิช านั้น สั ง กัด ภายใน ๒ สัป ดาหห ลัง จากเป ด ภาคการศึก ษาถั ดไป เมื่ อไดรั บ
อนุญาตจากคณบดีใหสอบปลายภาค ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม
สอบ หากไมมาสอบภายในเวลาที่กําหนด หรือไมไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียน
ตามคะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน
“F””
ขอ ๑๗ ใหเพิ่มขอ ๔๖/๑ แหง ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี้
“ขอ ๔๖/๑ ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามกําหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ขอ ๑๘ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๖๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)”
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ขอ ๑๙ ใหเพิ่มขอ ๖๑/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
“ขอ ๖๑/๑ นั กศึก ษาที่ถื อวาสํ าเร็จ การศึ กษาตามหลักสู ตรอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒๐ ใหยกเลิกขอความในขอ ๖๓.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน
“๖๓.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได
“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน”
ขอ ๒๑ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๖๓.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
“ขอ ๖๓.๓.๔ การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่น ๆ
ที่ม หาวิท ยาลั ยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จ
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูต รระดั บ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไววา “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง
ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สําหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม เพื่อใหเขาสูกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ ระบุ ไว วา มหาวิท ยาลัย อาจจัด วิชาศึ กษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปน รายวิช า หรื อ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตรเนื้อหาวิชาตางๆ
(Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หนวยกิต รวม 30 หนวยกิต โดย
จัด การเรีย นการสอนแบบเน น กิ จกรรม (Active Learning) ให นั ก ศึ ก ษาได มี ทั ก ษะการเรี ย นรู ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให นั ก ศึ ก ษาได ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู จ ากเหตุ ก ารณ
สถานการณ จ ริ ง นํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี จิ ต อาสา ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู จ าก
กระบวนการวิ จัย (Research-based) และทํ าโครงการต างๆ (Project-based) ใหนั ก ศึกษานํ ามา
อภิ ปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยใหอาจารยสอนเปนที ม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต บทเรียน
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ออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตอไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได โดยมีความตระหนักและสํานึกในความเปนไทย สําหรับ
อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรมอาจารยผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู
หลังจากที่ใชหลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดจัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญ หาพบวายังขาดการฝก
ทักษะบางสวน ซึ่งอาจสงผลตอนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขโดยจัดทําเปนเอกสาร
สมอ.08 นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. การเปดเสรีทางการคาเขาสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทํา
ใหนักศึกษามีความจําเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไวในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดน
จริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจสงผลตอการศึกษาตอ
หรือการทํางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรใหเพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อใหการฝกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรูเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการรวมกับ
ความเปนพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกง ของสํานักงานปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ทําใหการเรียนรู และฝกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไมชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจําเปนตองปรับลดจํานวนหนวยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให
จํานวนหนวยกิต รวมไมเกิน 30 หนวยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหสามารถจําแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากงายเพื่อใหสามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัวอักษรนํา
หนาวิชาจาก GE เปน VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได
ปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลองตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจําเปนตองปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร า งความเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ รู เข า ใจ และเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง ผู อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒ นธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และ
เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
4.2.1 มีความรูพื้นฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถิ่น
รูจักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี
4.2.2 มี ค วามสามารถคิด วิเคราะห อยางมี วิจ ารณญาณ สามารถเชื่อ มโยงความสั ม พั น ธ
ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนําเสนอ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต
4.2.4 ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
เปดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ปรั บปรุงเล็กน อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้ งแต ภาคการศึ กษาที่ 1
ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
6. อาจารยผูสอน
อาจารย ผู ส อน มี ทั้ ง อาจารย ป ระจํ า จากหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณ าจารย ค ณ ะต า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอาจารยพิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญ มา โดยอาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข ารั บ การอบรมวิ ธีก ารจั ด การเรีย นการสอน แบบ Active Learning และกิ จ กรรมเป น ฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไปเปนบัณฑิ ต
ที่มีคุ ณ ลัก ษณะตามวัตถุ ประสงค ของหมวดวิช าศึ กษาทั่วไป ทั้ ง นี้ อาจารยผูสอนรายวิช าเดียวกั น
จะตองรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อใหการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เขาศึกษาในปการศึกษา
2561 จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ใหครบตาม
โครงสราง ซึ่งถูกบรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา เลม 122 ตอนพิ เศษ 39 ง วั นที่ 25 พ ฤษภาคม 2548 โดยในข อ 8.1
สถาบั นอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่ วไปในลักษณะเป นรายวิชาหรือลักษณะบู รณาการใดๆ ก็ได โดย
ผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าครอบคลุ ม สาระของกลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร ภาษา และกลุ ม
วิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดย
ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
8.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
30 หนวยกิต
8.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หนวยกิต
VGE102
การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
8.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13 หนวยกิต
VGE101
ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
VGE108
ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN and
Global Communities
VGE109
อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ
4(2-4-6)
VRU Identities
VGE111
ทักษะการรูสารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Literacy Skills
8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
10 หนวยกิต
VGE106
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
VGE107
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
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8.3 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยู หั วภู มิพ ลอดุล ยเดช พระอั จฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนําเสนอสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร อยางมีวิจารณญาณ และการใชสื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด ในสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึง ถึง บริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนํ าตนเอง และผูอื่ น
การทักทาย การกลาวลา การถามขอมูล การซื้อสินคา การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอรอง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝก และพั ฒ นาการใชภ าษาอัง กฤษเพื่ อพั ฒ นาทัก ษะการเรียน โดยเนน การอ าน
เพื่ อ หาหัว เรื่อ ง การอ านจับ ใจความสํ าคัญ และรายละเอี ยด การเขีย นสรุ ปความเรื่องที่ อ านจาก
สื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลคทรอนิกส รวมถึงทักษะในการสืบคนขอมูล เปนตน
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
สงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดแนวคิดในการเลือกใชที่เหมาะสม รูเทาทัน มีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมี
เจตคติ ท างวิท ยาศาสตร มี ค วามรูพื้ น ฐานการคํ านวณทางคณิ ต ศาสตร และสถิ ติ เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู เรี ย นให มี พ ฤติ ก รรมการสร างสุ ข ภาพกาย จิ ต และสั ง คม
มีทักษะชีวิต มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับเพศ และวัย ปองกัน อุบัติภัย และเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน
มีความรู ความเขาใจ สามารถรับรูถึงความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดลอม
ในชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางาน
VGE108

ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึก ษาความหมาย ที่ มาของความเป น สากล ตลอดจนความรวมมือ ที่ เกิด ขึ้น จาก
การเข าสู ค วามเป น สากล เช น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรี ย นรู และปรั บ ตั ว ให เข ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจาก
การเขาสูความเปนสากล และเขาใจผลกระทบตอความเปนไทยจากการเขาสูความเปนสากล
VGE109

อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ
4(2-4-6)
VRU Identities
สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเปน มนุษยที่สมบูรณ มีบทบาทความเปนผูนํา และผูตาม มีสวนรวมในการแกไ ข
ปญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเปน พลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ ของตนเองในโลกออนไลน และ
ความเปนจริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน รั กษาขอ มู ลสว นตั ว และบริหารจัดการข อมู ลที่ ทิ้ ง ไว บนโลกออนไลน
คิดอยางมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิ ดประโยชน มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใชโทคโนโลยี มีทักษะในการสรางสรรคขอมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม ๆ
ใหเปนจริง ดวยการใชเครื่องมือดิจิทัล และการใชสื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแกปญ หาที่ทาทาย
หรือเพื่อสรางโอกาสใหม ๆ
VGE111

ทักษะการรูสารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความสํา คั ญ ของกระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะการรูส ารสนเทศ ได แ ก
การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหลง สารสนเทศ
เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธการคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ
การวิเคราะห และสัง เคราะหสารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเปน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
9.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
2) กํ าหนดกติ กาในห องเรี ยน เช น การเข าชั้ น เรี ยนให ตรงเวลา การแต งกายที่ เป น ไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ทํ าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยใหนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการดวยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทํา โดยอาจารย เปนผู
ชี้นําใหนักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทํา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู
9.2.1 การเรียนรูดานความรู
1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน
2) มีความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง
9.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชกระบวนการเรียนรูเชิ งผลิ ตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป นรูปแบบการ
เรียนรูที่มุ งเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ โดยผาน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน
1) การจัดทําโครงการ/โครงงานประจําวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสื บเสาะหาความรู และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry, Inquiry
Cycle)
3) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอื่น การทําโครงการ
รวมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงกอนทําโครงการ
9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพทของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาที่มีเนื้อหาครบถวนถูกตอง
3) ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ
4) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปญญา
9.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ําเสมอ
2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะที่เกี่ยวของในศาสตรของตน
เพื่อนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณ
จริง หรือใชกรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิ ปราย ระดมสมอง การคิ ดวิเคราะห สังเคราะห เชื่ อมโยงความรูและ
สรุปผลการเรียนรู เชื่อมโยงสูการนําไปใชจริง
3) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนําเสนอผลที่ไดจากการอภิปรายในแตละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ไดรับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งของตนเองและของสวนรวม
9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพั นธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุม
9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ใหผูเรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนํา ผูตาม การเปน
สมาชิก และความสัมพันธระหวางผูเรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู ด านทั กษะในการวิ เคราะห เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต ค วามรู ท างคณิ ต ศาสตร เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใชภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและ
นําเสนออยางถูกตองเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ การสอนที่ ใช ในการพั ฒนาการเรียนรูด านทั กษะในการวิ เคราะห เชิงตั วเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในชั้นเรียน
2) มอบหมายใหสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต
และฐานขอมูลตางๆ
3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ
9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) ประเมิ น ผลจากการการใช ทั กษะวิ เคราะห เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ
3) ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน
10. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู จากหลั กสู ตรสู รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
VGE108 ความเปนสากลเพื่อการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
VGE111 ทักษะการรูส ารสนเทศ

1



2



ทักษะ
ทางปญญา

ความรู

1



2

1

2





ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

1

2

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2
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รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
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ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ณ หองปฏิบัติการโภชนาการและการกําหนดอาหาร
*********************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ
2. อาจารย ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
3. อาจารยศกุนตาล มานะกลา
4. อาจารยจุฑาวรรณ นวลจันทรคง
5. อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
อาจารยสุจ าริณี สัง ขวรรณะ ประธานกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูตรโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร กลาวเปดประชุม ดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อาจารยส ุจ าริณ ี สัง ขว รรณะ ประธานกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูต รแจง ที ่ป ระชุม เรื ่อ ง
แผนการดําเนินงานปรับปรุง หลักสูตร โดยการจัดทํา มคอ.2 จะตองเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม
2562 เพื่อสง ใหกรรมการวิพากษหลัก สูต รกอนการวิพากษครั้ง ที่ 1 ในเดือนธันวาคม จากนั้นจึง
ดําเนินการแกไขตามผลของมติที่ประชุมในการวิพากษ และนําผลจากการปรับปรุง ในการวิพากษ
หลักสูต รครั้ง ที่ 2 นําเสนอตอคณะกรรมการบริห ารคณะ โดยดําเนินการสง ใหสํานักวิชาการและ
งานทะเบีย น (สสว.) และศูนยภาษาพิจ ารณาความถูกตองอีก ครั้ง กอ นเสนอหลักสูตรปรับปรุง ป
2563 ตอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรควรเพิ่มรายวิชาดานอาหาร
มากขึ้น เนื่องจากทางสถานฝกงานตองการนักศึกษาโภชนาการที่มีทักษะการประกอบอาหาร รวมทั้ง
เพิ่มทางเลือกในการฝกปฏิบัติงานใหแกนักศึกษาโดยเพิ่มการทําความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร และอาจารยจุฑาวรรณ นวลจันทรคง เสนอใหทําความรวมมือ
กับบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด
มติที่ประชุม: เห็นสมควรตามแนวทางอาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ และอาจารยจุฑาวรรณ
นวลจันทรคง โดยมอบหมายใหอาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ เปนผูติดตอประสานงานเพื่อทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับบริษัท บี
เอซี กูรเมท เฮาส จํากัด
5.2 การปรับเปลี่ยนชื่อ ปรัชญาและวัตถุประสงคหลักสูตร
อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ เสนอใหพิจารณาชื่อและปรัชญาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
มติที่ประชุม: เห็นควรใหใชชื่อหลักสูตรเปน โภชนาการและการกําหนดอาหาร และปรัชญา
ใหใชเปน ประยุกตใชองคความรูดานโภชนาการและการกําหนดอาหารแบบองครวม เพื่ อสงเสริม
สุขภาพดานโภชนาการของประชาชน สวนวัตถุประสงคคือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักโภชนาการและนักกําหนดอาหารวิชาชีพ 2) มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูทางดาน
อาหาร โภชนาการ และการประกอบอาหาร เพื่อผลิต/พัฒนาอาหารใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
บําบัดโรคที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแตละบุคคล ตลอดจนสามารถจัดบริการอาหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) มี บุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้ งทางรางกายและจิตใจ มี จิตอาสาเพื่ อพั ฒ นาสั งคมและ
ทองถิ่น 4) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกตใช
ในการงานดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
5.3 การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร
อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายวิชาในหลักสูตรรวมถึงแผนการ
เรียนเพื่ อ ให สอดคลองกั บ ความตอ งการของตลาดแรงงาน และไม กระทบขอ กําหนดของสมาคม
โภชนาการแหงประเทศไทย และอาจารยศกุนตาล มานะกลา เสนอใหพิจารณาในประเด็น การยกเลิก
รายวิชา การรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา การปรับเปลี่ยนรายวิชาเดิม
มติที่ประชุม: เห็นสมควรใหปรับเปลี่ยนรายวิชาโดย
1. ยกเลิกรายวิชา
- วิทยาศาสตรพื้น ฐาน ไดแก 1) ฟสิกสพื้นฐาน 2) ชีววิทยา 1 3) ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4) ชี ว วิ ท ยา 2 5) ปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ยา 2 6) จุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต สาธารณสุ ข 7) เคมี ทั่ ว ไป 8)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 9) เคมีอิน ทรียพื้นฐาน 10) ชีวเคมี 11) ปฏิบัติการชีวเคมี 12) หลักสถิติ และ
ปรับเปลี่ยนการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานเปนการเรียนในเชิงประยุกตในรายวิชา 1) สุขาภิบาล
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และความปลอดภัยในอาหาร 2) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ 3) การคํานวณ
และหนวยการวัดในงานโภชนาการ 4) ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย 5) สถิติเพื่อการวิจัย
- รายวิช าที่ มี เนื้ อ หาไม สั ม พั น ธ ในงานโภชนาการและการกํ าหนดอาหารออก คื อ 1)
โรคติดตอและโรคไมติดตอทางโภชนาการ 2) ระบาดวิทยาโภชนาการ 3) หลักโภชนาการสาธารณสุข
2. รวมรายวิชา
- วิชาโภชนาการชุมชน 1 และวิชาโภชนาการชุมชน 2 รวมเปนรายวิชาโภชนาการชุมชน
แบบบูรณาการ
- วิชาโภชนบําบัดทางการแพทย 1 และวิชาโภชนบําบัดทางการแพทย 2 รวมเปนวิชา
โภชนบําบัด
3. เพิ่มรายวิชา
- รายวิชาที่เกี่ยวกับการดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแก 1) การดัดแปลงอาหารทองถิ่น
เพื่อสุขภาพ 2) การดัดแปลงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 3) การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 4)
อาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรฯ
- รายวิชาดานการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โดยใหมีรายวิชาเริ่มตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ
การพัฒนา และการควบคุมคุณภาพ ไดแก 1) วัตถุดิบอาหารและงานเตรียม 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ 3) การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร ซึ่งจะทําใหนักศึกษไดมีทักษะเพื่อนําไป
ตอยอดในการทํางานตอไป
- รายวิชาดานการประกอบธุรกิจอาหาร โดยใหมีรายวิชาที่ เพิ่มทักษะใหนั กศึกษาไดมี
ความรูไปประยุกตใชในการเปนเจาของธุรกิจ ไดแก 1) ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง 2)
การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ 3) ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม
- รายวิชาภาษาอั ง กฤษที่ เฉพาะเจาะจง คื อ ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่อ สารสํ าหรับงาน
โภชนาการ
- รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคลองกับงานดานโภชนาการ เพื่อเปนประโยชนตอตอนักศึกษา
โดยนําไปประยุกตใชในการเรียนรายวิชาอื่นๆหรือในการทํางาน ไดแก 1) นโยบายสงเสริมสุขภาพดาน
โภชนาการ 2) การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 3) โรคไมติดตอที่ สัมพั นธกับอาหารและภาวะ
วิกฤติ 4) โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง 5) โภชนาการสําหรับนักกีฬา 6) การคํานวณและหนวยการ
วัดในงานโภชนาการ 7) โปรแกรมการวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการประยุกตใช
4. ปรับเปลี่ยนรายวิชาเดิม โดยการเปลี่ยนชื่อวิชาใหทันสมัยและปรับในบางรายวิชาให มี
ทฤษฏีรวมกับปฏิบั ติเพื่อเพิ่ มทักษะการปฏิบัติ รวมถึงปรับ คําอธิบายรายวิชา ดังนี้ 1) การจัดการ
ระบบการบริการอาหาร 2) สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 3) วิทยาศาสตรการ
อาหารทางโภชนาการ 4) โภชนาการและการกําหนดอาหารที่ทันสมัย 5) หลักโภชนาการมนุษย 6)
โภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย 7) กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทางโภชนาการ 8) การสื่อสาร
และการใหคําปรึกษาทางโภชนาการ 9) โภชนาการและผูสูงอายุ 10) โภชนาการแมและเด็ก 11) หลัก
โภชนาการและการกํ าหนดอาหาร 12) วิชาชีพ นั กกํ าหนดอาหารและจริย ธรรมวิช าชีพ 13) การ
ประเมิ น ภาวะโภชนาการ 14) อาหารเลาขาลวัฒ นธรรม15) การเตรีย มฝก ประสบการณ วิช าชี พ
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สาขาวิชาโภชนาการ 16) การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 17) การ
ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 18) การสัมมนาทางโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร 16) การศึกษาวิจัยทางด านโภชนาการและการกําหนดอาหาร 19) หั วข อ
พิเศษทางโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร 20) โภชนาการสํ าหรับนั กกีฬ า 21) อาหารเล าขาน
วัฒนธรรม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
อาจารยอาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ ขอความเห็นในการเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิภาคหลักสูตร
จํานวน 3 ทาน
มติ ที่ ป ระชุ ม: เห็ น สมควรให เชิ ญ 1) ผูชว ยศาสตราจารย ดร. สุ น าฏ เตชางาม ที่ ป รึก ษา
สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชราณี ภวัตกุล ประธาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) ตัวแทนจากบริษัท บีเอวี กูรเมเฮาส จํากัด และมอบหมายใหอาจารยสุจา
ริณี สังขวรรณะ ติดตอประสานงาน
6.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยศกุน ตาล มานะกลา ขอใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําผลงานทางวิชาการ
ลาสุดตามแบบฟอรม และสงทางอีเมล
มติที่ประชุม: รับทราบ
ปดประชุม เวลา 18.00 น
(ลงชื่อ) .................................................ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
(อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท)
กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร
(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม
(อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ)
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ หองปฏิบัติการโภชนาการและการกําหนดอาหาร
*********************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ
2. อาจารย ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
3. อาจารยศกุนตาล มานะกลา
4. อาจารยจุฑาวรรณ นวลจันทรคง
5. อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 12.00 น.
อาจารยสุจ าริณี สัง ขวรรณะ ประธานกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูตรโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร กลาวเปดประชุม ดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อาจารยอาจารยสจุ าริณี สังขวรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุง หลักสูตรแจงที่ประชุมเรื่อง
การวิพากษหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบไปดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนาฏ เต
ชางาม ที่ปรึกษาสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชราณี ภวัต
กุ ล ประธานหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนวิ ท ยาและการกํ า หนดอาหาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) ตัวแทนจากบริษัท บีเอซี กูรเมเฮาส จํากัด สามารถ
เขารวมการวิพากษหลักสูตร ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. หองประชุมการเวก
ตึก 5 อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ มอบหมายใหคุณทวีพร พันธสวัสดิ์จัดทําหนังสือราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยใหระบุรายชื่อของกรรมการซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 ทาน
และผูท รงคุณ วุฒิ ที่ มาวิ พากษ หลั กสู ตร 3 ท าน และให ดําเนิน การจัดทํ าหนั งสื อเชิญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
จัดเตรียมเอกสารการประชุม หองประชุมและอาหารวาง
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
รับ รองรายงานการประชุ ม กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โภชนาการและการกําหนดอาหาร ปการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 การปรับชื่อ จํานวนชั่วโมงเรียน และคําอธิบายรายวิชา
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่องการพิจารณาปรับคําอธิบายรายวิชา ที่มีมติให
ปรับชื่อ จํานวนชั่วโมงเรียน และคําอธิบายรายวิช า เพื่อใหกระชับและคลอบคลุมมากขึ้น โดยให
อาจารยเสนอคําอธิบายรายวิชาเพื่อลงความเห็น
มติที่ประชุม: เห็นสมควรใหปรับคําอธิบาย รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การปรับชื่อ จํานวนชั่วโมงเรียน และคําอธิบายรายวิชา
ลํา
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563
เหตุผล
ดับ
1 การจัดการระบบการบริการอาหาร 3(2-2- ระบบการบริการอาหาร 3(2-2-5)
ตั ดเนื้ อหาที่ ซ้ํ า
5)
กั บวิ ชาสุ ขาภิ
Management หลักการการบริหารจัดการ การบริหารจัดการดานอาหารและการ ขาลและความ
ด านอาหารและการบริ การอาหารให ถู ก บริ การอาหารตามหลั กโภชนาการ ป ล อ ด ภั ย ใน
หลั ก โภชนาการทั้ งในสถาบั น สถาน โครงสร างการบริ ห ารจั ด การ การ อาหารออก
ประกอบการ และโรงพยาบาล การ บริหารงานบุ คคลและการเงิน การวาง
บริหารงานบุคคลและการเงิน การวางแผน ผั งอาคารและอุ ปกรณ การกํ าหนด
อาคารและอุ ปกรณ การกํ าหนดรายการ รายการอาหาร การจั ดซื้ อ การเก็ บ
อาหาร การจั ดซื้ อ การบริ การ การเก็ บ รั กษาวั สดุ และอุ ปกรณ การควบคุ ม
รั ก ษาวั สดุ แ ละอุ ป กรณ การควบคุ ม คุ ณภาพและราคา การปรั บตํ ารั บให
คุณภาพและราคา การปรับตํารับใหเหมาะ เหมาะกั บการประกอบอาหารจํ านวน
กั บการประกอบอาหารจํ านวนมาก มาก การบริหารจัดการดานอาหารและ
สุขาภิบาลทางอาหารและความปลอดภัยใน การบริ การอาหารในสถาบั น สถาน
อาหาร การนํ าระบบเอชเอซี ซี พี ไป ประกอบการ และโรงพยาบาล
ประยุกตใชในระบบการบริการอาหาร การ
ฝกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการดาน
อาหารและการบริ การอาหารในสถาบั น
สถานประกอบการ และโรงพยาบาล การดู
งานนอกสถานที่
2 สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย ของ สุ ขาภิ บาลและความปลอดภั ยใน เพิ่ มปฏิ บั ติ งาน
อาหาร 3(3-0-6)
อาหาร 3(2-2-5)
วิ เ ค ร า ะ ห
หลักสุ ขาภิบาลอาหารและความปลอดภั ย อั นตรายในอาหาร ปฏิ บั ติ วิ เคราะห อั น ต ร า ย ใน
ในอาหารผลิ ตอาหารตลอดห วงโซ อั น ตรายในอาหาร โรคและความ อาหารและปรั บ
สถานการณ ด านอาหารปลอดภั ยใน ผิ ดปกติ ที่ เกิ ดจากอั นตรายในอาหาร ให คํ าอธิ บาย
ป จจุ บั น อั นตรายทางกายภาพ เคมี และ สุ ขลั กษณะอาหาร หลั กสุ ขาภิ บาลใน ส วนระบบด าน
ชีวภาพในอาหาร โรคและความผิ ดปกติ ที่ การผลิตอาหารและบริการ สุขลักษณะ ความปลอดภั ย
เกิดจากอันตรายในอาหาร สุขอนามัยสวน สวนบุคคล ขอบังคับที่เกี่ยวกับอาหาร ใน อ าห าร ให
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ลํา
ดับ

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563

บุคคลในการผลิตอาหาร สุขาภิ บาลในการ
ประกอบอาหารในโรงพยาบาล และ
มาตรฐานด านความปลอดภั ยในการผลิ ต
อาหารพระราชบั ญญั ติ อาหาร กฎหมาย
และขอบังคับเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยของ
ไทยและสากล การจั ดการด านอาหาร
ปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ
3 วิ ทยาศาสตร การอาหารทางโภชนาการ
3(2-2-5)
ความหมายและความสั มพั นธ ของ
วิ ทยาศาสตร การโภชนาการและการ
กํ า หนดอาหาร สถานการณ การผลิ ต
บริ โภคการนํ าเข า และส งออกอาหารของ
ไทย องค ป ระกอบใน อาหาร การ
เปลี่ ยนแปลงและการควบคุ มสมบั ติ ทาง
โภชนาการ กายภาพ เคมี และชี วภาพของ
อาหาร การประเมิ นและควบคุ มคุ ณภาพ
อาหาร การเน าเสี ยของอาหาร การใช
วิทยาศาสตรการอาหารเพื่อถนอม แปรรูป
และเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
4 โภชนาการและการกํ าหนดอาหารที่
ทันสมัย 2(2-0-4)
แนวโนมและรูปแบบของการบริโภคอาหาร
ในปจจุบั น อาหารฟงกชั่น สารพฤกษเคมี
ในอาหารและผลิ ตภั ณ ฑ ธรรมชาติ
นิ เวศวิ ทยาทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร ผลของกระบวนการผลิต
อาหารต อสิ่ งแวดล อม เทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของกับโภชนาการและการกําหนด
อาหาร

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563

เหตุผล

ปลอดภั ยของไทยและสากล ระบบ เฉพาะเจาะ จง
GMP HACCP BRC แ ล ะ ISO 22000 มากขึ้น
การจั ดการด านอาหารปลอดภั ยใน
สภาวะฉุกเฉิน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารใน
งานโภชนาการ
3(2-2-5)
ความหมายและความสั มพั นธ ของ
วิทยาศาสตรการโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร องคประกอบในอาหาร
การเปลี่ ยนแปลง กายภาพ เคมี และ
ชี วภาพของอาหาร การเน าเสี ยของ
อาหาร การประเมิ นและควบคุ ม
คุณภาพอาหารเบื้ องต น เทคโนโลยีใน
การวิเคราะหองคประกอบและคุณภาพ
ของอาหารการใช วิ ทยาศาสตร การ
อาหารเพื่ อถนอม แปรรู ป และเก็ บ
รักษาผลิ ตภั ณฑ อาหาร เทคโนโลยี ใน
การผลิตและแปรรูปอาหาร
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
ในกระแสปจจุบัน 3(3-0-6)
แนวโนมในปจจุบันของรูปแบบของการ
บริ โภคอาหาร อาหารฟ งก ชั่ น สา
รพฤกษเคมี ในอาหารและผลิ ตภั ณฑ
ธรรมชาติ นิ เวศวิทยาทางโภชนาการ
และการกํ า หนดอาหารโภชนพั นธุ
ศาสตร และผลของกระบวนการผลิ ต
อาหารตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีลาสุด
ที่ เกี่ ยวข องกั บโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร

เพิ่มเนื้อหาสวน
เทคโน โลยี
อาหาร

เพิ่มเนื้อหาทาง
โภชนพันธุ
ศาสตร
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5 หลักโภชนาการมนุษย 3(3-0-6)
ค ว าม สํ าคั ญ ข อ งโภ ช น าก าร ใน
ชีวิตประจําวัน ระบบการยอยอาหาร การ
ดูดซึมอาหาร การนําไปใช และการขับถาย
เมแทบอลิ ซึ มของคาร โบไฮเดรต โปรตี น
ไขมั น วิ ตามิ นและเกลื อแร น้ํ าและอิ เล็ ก
โตรไลต ความตองการสารอาหาร บทบาท
และหน าที่ ของสารอาหารที่ จํ าเป น ต อ
รางกาย ปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับตอ
วั น ความสั มพั นธ ระหว างสารอาหารกั บ
ภาวะทุพโภชนาการ ปญหาสุขภาพความไม
สมดุลของสารอาหาร
6 โภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย 3(22-5)
ความสําคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ
หญิ งให นมบุ ตร วั ยทารก วั ยก อนเรี ยน
ปฐมวั ย วั ยรุ น วั ยผู ใหญ และวั ยสู งอายุ
ความต องการพลั งงาน สารอาหาร และ
อาหารที่เหมาะสมในแตละวัย ปญหาที่เกิด
จากความบกพร องและไม ส มดุ ลทาง
โภชนาการ การป องกั น ภาวะทุ พ
โภชนาการในวั ยต างๆ การฝ กปฏิ บั ติ การ
ทางอาหารที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
7 กายวิ ภ าคศาสตร แ ละสรี รวิ ทยาทาง
โภชนาการ
3(2-2-5)
กายวิภาคศาสตร การเจริญ และการพัฒนา
ขั้ นพื้ นฐาน บทบาทหน าที่ และกลไกการ
ทํ างานของระบบต างๆ ที่ จํ าเป นในงาน
โภชนาการและการกํ าหนดอาหาร ได แก
ระบบห อหุ มร างกายและโครงร างของ
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ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
3(3-0-6)
ความสํ าคั ญ ของโภ ชน าการใน
ชีวิตประจําวัน บทบาทและหนาที่ของ
สารอาหารที่ จํ าเป นตอรางกาย ระบบ
การยอยอาหาร การดูดซึมอาหาร การ
นํ าไปใช และการขั บถ าย ชี วเคมี ทาง
โภชนาการ และเมแทบอลิ ซึ ม ของ
คาร โบไฮเดรต โปรตี น ไขมั น วิ ตามิ น
และเกลื อแร น้ํ าและอิ เล็ กโตรไลต
ความสั มพั นธ ระหว างสารอาหารกั บ
ภาวะทุ พโภชนาการ ป ญหาสุ ขภาพที่
เกิดจากความไมสมดุลของสารอาหาร
โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต
3(2-2-5)
ความสํ าคั ญ ของโภชนาการในหญิ ง
ตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร วัยทารก วัย
ก อนเรี ยน วั ยเรี ยน วั ยรุ น วั ยผู ใหญ
และวัยสูงอายุ ความต องการพลังงาน
สารอาหาร และอาหารที่เหมาะสมในแต
ละวัย ป ญหาที่เกิ ดจากความบกพรอง
และไม สมดุ ลทางโภชนาการ การ
ปองกัน ภาวะทุพโภชนาการในวัยตางๆ
อิทธิพลของแตละชวงวัยตอการเลือก
บริโภคอาหาร การฝ กปฏิ บั ติ การทาง
อาหารที่เหมาะสมในแตละชวงวัย
พื้ นฐานกายวิ ภาคศาสตร และ
สรีรวิทยาทางโภชนาการ
3(2-2-5)
กายวิภาคศาสตรของมนุษย การเจริญ
และการพั ฒนาขั้นพื้นฐาน หนาที่และ
กลไกการทํ างานของระบบต างๆ ที่
จํ าเป นในงานโภชนาการและการ
กํ า หนดอาหาร ได แก ระบบห อหุ ม

เพิ่มเนื้อหาสวน
ชีวเคมีทาง
โภชนาการ

เพิ่มเนื้อหาสวน
การเลือกบริโภค
อาหารให
เหมาะสมตามวัย

เพิ่มสวนเนื้อหา
กลไกการปรับตัว
ของระบบตาง ๆ
ในรางกาย
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ร างกาย ระบบกล ามเนื้ อ ระบบประสาท
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบน้ํ าเหลืองและภู มิคุมกั น ระบบย อย
อาหาร ระบบทางเดิ นป สสาวะ ระบบ
สืบพันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสึก
และอวัยวะรับความรูสึก

รางกายและโครงรางของรางกาย ระบบ
กล ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบ
ทางเดิ นหายใจ ระบบไหลเวี ยนเลื อด
ระบบน้ํ าเหลื องและภู มิ คุ มกั น ระบบ
ย อยอาหาร ระบบทางเดิ นป สสาวะ
ระบบสืบพันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับ
ความรู สึ กและอวั ยวะรั บความรู สึ ก
ตลอดจนศึ กษากลไกการปรั บตั วของ
ระบบดั งกล าวในสภาวะต างๆ ของ
รางกาย
การสื่อสารและการใหคําปรึกษาทาง
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
3(2-2-5)
ความหมายและความสํ าคั ญของการ
สื่ อ สารที่ มี ผลต อการปรั บ เปลี่ ยน
พฤติกรรม องคประกอบของการสื่อสาร
กระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบ วิ ธี การ
สื่ อสารในงานด านโภชนาการ หลั ก
จิ ตวิ ทยาการสื่ อสารและการให
คําปรึกษา ทฤษฏีการสรางพฤติกรรมที่
พึ งปรารถนา เทคนิ ค กลวิ ธี และ
ขั้ น ตอนการให คํ าปรึ กษาด าน
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
การประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนหรือ
สร างเสริ มพฤติ กรรมสุ ขภาพให
เหมาะสม การฝ กปฏิ บั ติ การให
คํ าปรึ กษาทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
โภชนาการผูสูงอายุและการชะลอวัย
3(3-0-6)
สถานการณ ผู สู งอายุ ของประเทศไทย
ปญหาสุขภาพและปญหาโภชนาการที่
สอดคล องกั บการเปลี่ ยนแปลงทาง
สรี รวิ ทยาของผู สู งอายุ การประเมิ น

8 การสื่ อสารและการให คํ าปรึ กษาทาง
โภชนาการ 3(2-2-5)
ความ ห ม ายข อ งก ารสื่ อ สารแล ะ
ประชาสัมพันธ ความสําคัญของการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธที่ มีต อการพั ฒนา
สุขภาพและสาธารณสุข องคประกอบของ
การประชาสัมพันธ กระบวนการดําเนินงาน
ประชาสั มพั นธ ความคิ ดสร างสรรค และ
รูปแบบ วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ในงานด านสุ ข ภาพ ทฤษฏี การสร าง
พฤติ กรรมที่ พึ งปรารถนา เทคนิ ค กลวิ ธี
และขั้ นตอนการให คํ าปรึ กษาด าน
โภชนาการ การประยุ กต ใช ในการ
ปรั บเปลี่ ยนหรื อสร างเสริ มพฤติ กรรม
สุขภาพใหเหมาะสม

9 โภชนาการและผูสูงอายุ
2(2-0-4)
สถานการณ ผู สู งอายุ ของประเทศไทย
ป ญหาสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ป ญหา
โภชนาการของผู สู งอายุ ความสั มพั น ธ
ระหว างอาหารกั บผู สู งอายุ การดู แลการ

เหตุผล

ตัดเนื้อหาสวน
การดําเนินงาน
ดานประชา
สัมพันธและ
เพิ่มเติมเนื้อหา
ทางดาน
จิตวิทยาการ
สื่อสาร

เพิ่มเนื้อหา
หลักประกัน
สุขภาพการดูแล
สุขภาพแบบองค
รวม การชะลอ
วัย และโภชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

114
ลํา
ดับ

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563

เหตุผล

บริ โภคสํ าหรั บ ผู สู งอายุ บทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข
ที่ มี ต อการดํ าเนิ น งานโภชนาการของ
ผูสูงอายุการวิเคราะหอิทธิพลของวิตามิ น
และอาหารเสริ ม สํ าหรั บ ผู สู งอายุ ใน
สังคมไทย

และติดตามภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ
ความสัมพั นธระหวางอาหารและยาใน
ผู สู งอายุ หลั กการบริ โภคสํ าหรั บ
ผูสูงอายุ การออกกําลังกายที่เหมาะสม
กั บผู สู งอายุ การจั ดสภาพแวดล อมที่
เหมาะสมกั บสภาวะผู สูงอายุ บทบาท
ของครอบครั ว ชุ มชน สิ ทธิ และ
หลั กประกั นสุ ขภาพต อการดู แล
ผูสูงอายุแบบองค รวม โภชนาการเพื่ อ
การชะลอวัย อิ ทธิพลของวิตามิ นและ
อาหารเสริ มสํ าหรั บผู สู งอายุ โภชน
เภสัชภัณฑกับผิวพรรณและชะลอวัย
โภชนาการหญิ งตั้งครรภ หญิ งใหนม
บุตร และเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
สถานการณ โภชนาการหญิ งตั้ งครรภ
หญิ งให นมบุ ตรและเด็ กปฐมวั ยของ
ประเทศไทย ป ญหาโภชนาการของแม
และเด็ ก โภชนาการสํ าหรั บหญิ งวั ย
เจริ ญพั นธุ ตั้ งแต ก อนตั้ งครรภ ขณะ
ตั้ งครรภ และหลั งตั้ งครรภ ตลอดจน
การส งเสริ มโภชนาการและการ
กํ า หนดอาหารให กั บทารกแรกเกิ ด
จนถึงอายุ 5 ป ภาวะโภชนาการของแม
และพัฒนาการของเด็ก
หลั กการโภ ช น า ก ารแ ล ะก า ร
กําหนดอาหาร 3(2-2-5)
ความรูเบื้องตนดานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร สารอาหาร และปริมาณ
สารอาหารที่ แนะนํ าให บริ โภคต อวั น
สํ าหรั บคนไทย อาหารในโรงพยาบาล
รายการอาหารแลกเปลี่ ยน การ
ดั ดแปลงอาหาร หลั กการคํ านวณ
พลั งงานในบุ คคลที่ มี สภาวะปกติ และ

เภสัชใหเขากับ
ผูสูงอายุ
สถานการณ
ปจจุบันของ
สังคมไทยที่
กําลังเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ

10 โภชนาการแมและเด็ก 2(2-0-4)
สถานการณ โภชนาการแม และเด็ กของ
ประเทศไทย ปญหาโภชนาการของแม และ
เด็ ก การส งเสริ มให แม ได รั บโภชนาการ
และ ก ารกํ า ห น ดอ าห ารที่ ถู กต อง
เหมาะสม ตั้ งแต ก อ นตั้ งครรภ ขณะ
ตั้ งครรภ และหลั งตั้ งครรภ ตลอดจนการ
ส งเสริ มโภชนาการและการกํ า หนด
อาหารใหกับทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป
ความสั มพั นธ ผลกระทบระหว าง
โภชนาการกั บสุ ขภาพของแม และ
พัฒนาการของเด็ก
11 หลั กโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
2(2-0-4)
ความรู เบื้ องต นในการกํ าหนดอาหารใน
บุคคลที่ มีสภาวะปกติและสภาวะเจ็บปวย
รายการอาหารแลกเปลี่ ยน การดั ดแปลง
อาหาร หลั กการให คํ าแนะนํ าด าน
โภชนาการเบื้องตน ที่เหมาะสมในแตละวัย

เพิ่มเติมสวนโภช
นา การของหญิง
วัยเจริญพันธุ
ตัดเนื้อหา
ผลกระทบ
ระหวาง
โภชนาการกับ
สุขภาพของแม
และเด็กมีเนื้อหา
ซ้ํากับปญหาทาง
โภชนาการของ
แมและเด็ก
เพิ่มเติมเนื้อหา
สาร อาหาร ที่
แนะนําในแตละ
วัน อาหารใน
โรงพยาบาล
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12 วิชาชี พนั กกํ าหนดอาหารและจริ ยธรรม
วิชาชีพ 2(2-0-4)
บทบาท สมรรถนะ และความก าวหน าใน
วิ ชาชี พของนั กกํ าหนดอาหาร ขอบเขต
ความรับผิ ดชอบของนั กกํ าหนดอาหารใน
การแก ป ญ หาสาธารณสุ ข การส งเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน มรรยาท
วิ ชาชี พ การสร างทั ศนคติ ที่ ดี ต อวิ ชาชี พ
จริ ย ธรรมทั่ วไปในสั งคมที่ เหมาะสม
จริ ยธรรมวิ ชาชี พในการปฏิ บั ติ งานด าน
โภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
ความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชี พจริยธรรมของบุ คลากรในงานการ
ดู แลรั กษาสุ ขภาพ ระเบี ยบการปฏิ บั ติ
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอบรับรอง
วิ ชาชี พนั กกํ าหนดอาหารในประเทศไทย
และตางประเทศ

13 การประเมินภาวะโภชนาการ
3(2-2-5)
วิ ธี ก ารและเทคนิ คการประเมิ นทาง
โภชนาการในด านต างๆ ทั้ งทางตรง และ
ทางออม มาตรฐานและเกณฑการประเมิน
ทางโภชนาการในระดั บบุ คคล กลุ ม และ
ชุ มชน การใช ตาราง คุ ณ ค าอาหารและ
ตารางต างๆ การประเมิ นความต องการ
พลังงานและสารอาหาร การวิเคราะหทาง

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2563
สภาวะเจ็บปวย หลักการใหคําแนะนํ า
ด านโภชนาการเบื้ องต น ปฏิ บั ติ การ
อาห ารใน โรงพ ยาบ าล อาห าร
แลกเปลี่ยน และการดัดแปลงอาหาร
จริ ยธรรมและวิ ชาชี พ นั กกํ าหนด
อาหาร 2(2-0-4)
บทบาท สมรรถนะ ความก าวหน าใน
วิชาชีพของนักกําหนดอาหาร และนั ก
โภชนาการ ขอบเขต ความรั บผิ ดชอบ
ของนักกําหนดอาหารในการแกปญหา
สาธารณสุข การสงเสริมคุ ณภาพชีวิ ต
ของประชาชน มรรยาทวิ ชาชี พ การ
สรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จริยธรรม
ทั่ วไปในสั งคมที่ เหมาะสม จริ ยธรรม
วิ ชาชี พ ใน การปฏิ บั ติ งาน ด าน
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
ความสํ าคั ญ ของจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิ ชาชี พ จริ ยธรรมของ
บุ คลากร ระเบี ยบ การปฏิ บั ติ
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มการประกอบ
อาชี พและจรรยาบรรณ วิ ชาชี พ
โครงสร างการบริ หารงาน ด าน
โภชนาการในโรงพยาบาล การสอบ
รั บรองวิ ชาชี พนั กกํ าหนดอาหารใน
ประเทศไทยและตางประเทศ
การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย
3(2-2-5)
หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือ
การประเมิ นภาวะโภชนาการในระดั บ
บุ คคล กลุมบุ คคล และชุ มชน การวั ด
สั ดส วนร างกาย การวิ เคราะห ทาง
ชีวเคมี การประเมินรางกายทางอาการ
ทางคลิ นิ กที่ สั มพั นธ กั บภาวะ
โภชนาการ และการประเมิ นอาหาร

เหตุผล

เพิ่มเติมเนื้อหา
สวนโครงสราง
การบริหารดาน
โภชนาการใน
โรงพยาบาล

เพิ่มหลักการ
เลือกใชเกณฑ
การประเมิน
ภาวะโภชนาการ
เพื่อระบุภาวะ
โภชนาการแตละ
มาตรการ
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ชี วเคมี เพื่ อตรวจสอบและติ ดตามภาวะ บริ โภค การติ ดตามภาวะโภชนาการ
โภชนาการของมนุ ษย การแปลผล การ ของมนุษย หลักการเลือกใชเกณฑการ
ประเมิน ทางโภชนาการ
ประเมินภาวะโภชนาการเพื่อระบุภาวะ
โภชนาการแตละมาตรการ การใชตาราง
คุ ณค าอาหารและโปรแกรมวิ เคราะห
พลังงานและสารอาหาร
14 การเตรี ยมฝ กประสบการณ วิ ชาชี พ การเตรี ยมฝ กประสบการณ วิ ชาชี พ
สาขาวิ ชาโภชนาการ และการกํ าหนด โภชนาการและการกําหนดอาหาร
อาหาร 2(90)
2(90)
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของ กิ จกรรมการเตรี ยมความพร อมของ
ผูเรียน กอนการฝกประสบการณวิชาชีพใน ผู เรี ย นก อนออกฝ ก ประสบการณ
ดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการ วิ ชาชี พในด านการรั บรู ลั กษณะและ
ประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวน การศึกษา โอกาสของการประกอบอาชี พ การ
ชุ มชน การวิ เคราะห ป ญหาโภชนาการใน พั ฒนาตั วผู เรี ยนให มี ความรู ทั กษะ
ชุมชน การจัดลําดับความสําคัญของปญหา เจตคติ แรงจู งใจ และคุ ณลั กษณะที่
โภชนาการในชุมชน ตลอดจนการแกปญหา เหมาะสมกั บวิ ชาชี พ โดยเน นการฝ ก
แบบเบ็ ดเสร็ จและยั่ งยื น และการพั ฒนา ทั กษะขั้ นพื้ นฐานภาคปฏิ บั ติ ในงาน
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
และกิ จก รรม สํ าห รั บ ก ารฝ ก
ประสบการณวิชาชีพสาขาโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร
15 การเตรี ยมสหกิ จศึ กษาสาขาวิ ชา การเตรี ยมสหกิ จศึ กษาโภชนาการ
โภชนาการและการกําหนดอาหาร 1(45) และการกําหนดอาหาร 1(45)
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการ การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน
ฝ กสหกิ จศึ กษา ในด านการรั บรู ลั กษณะ การฝ กสหกิ จศึ กษา ในด านการรั บรู
และโอกาสของการประกอบอาชี พ การ ลั กษณะและโอกาสของการประกอบ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ อาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
แรงจูงใจ และคุ ณลั กษณะที่ เหมาะสมกั บ ทั ก ษ ะ เจตคติ แรงจู งใจ และ
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ หรือ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
รู ปแบบต างๆ ซึ่ งเกี่ ยวข องกั บงานด าน การกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
ต างๆ ซึ่ งเกี่ ยวข องกั บงานด าน
โภชนาการและการกําหนดอาหาร

เหตุผล

กระชับเนื้อหาที่
สําคัญและ
จําเปนตอการ
ฝกประสบการณ
วิชาชีพโดยเนน
โดยเนนการฝก
ทักษะขั้น
พื้นฐานภาค
ปฏิบัติในงาน
และกิจกรรม

กระชับเนื้อหาที่
สําคัญและ
จําเปนตอการ
การเตรียมความ
พรอมของ
ผูเรียนกอนการ
ฝกสหกิจศึกษา
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16 การฝ กประสบการณ วิ ชาชี พสาขาวิ ชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร 5(450)
การฝ กปฏิ บั ติ งานในสถานบริ การ
สาธารณสุ ข และโรงพยาบาล เน น งาน
โภชนาการและการกําหนดอาหารในชุมชน
จัดทํ าโครงการศึ กษาชุ มชนวิ เคราะห และ
จัดลํ าดั บป ญหาชุ มชน และเสนอแนวทาง
แกปญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยฝก
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ เสนอและการ
แกปญหา
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เหตุผล

การฝ กป ระสบ การณ วิ ชาชี พ
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
5(450)
การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถาน
บริการอาหาร งานโภชนบริ การ โภชน
บํ าบั ด โภชนคลิ นิ ก และโภชนชุ มชน
จัดทําโครงการ และเสนอแนวทางแกไข
ป ญหาในงานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร การฝกประสบการณ
วิ ชาชี พในโรงพยาบาลให นั บจํ านวน
ชั่วโมงอย างน อย 450 ชั่ วโมง หรื อฝ ก
ต อไปจนถึ งจํ านวนชั่ วโมงครบ 900
ชั่วโมง เพื่อรองรับการสอบใบประกอบ
วิชาชีพนั กกําหนดอาหารแหงประเทศ
ไทย

จัดโปรแกรมการ
การฝก
ประสบการณ
วิชาชีพใน
โรงพยาบาลให
นับจํานวน
ชั่วโมงอยางนอย
450 ชั่วโมง หรือ
ฝกตอไปจนถึง
จํานวนชั่วโมง
ครบ 900 ชั่วโมง
เพื่อรองรับการ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพนัก
กําหนดอาหาร
แหงประเทศไทย
ปรั บเนื้ อหาโดย
เน นเรื่ องการ
สื บค น และการ
นํ า เ ส น อ
บทความวิ จั ยที่
เกี่ ยวข องด าน
โภชนาการและ
ก าร กํ า ห น ด
อาหารเปนหลัก
ป รั บ ก ระ ชั บ
เนื้ อหาที่ สํ าคั ญ
และจํ าเป นต อ
การศึ กษาวิ จั ย
ตั้ ง แ ต ก า ร
ออกแบบ
การศึกษาจนการ
เขี ยนรายงาน
ผลงานวิจัย

17 การสั ม มนาทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 1(0-2-1)
งานวิ จั ย และบทความทางวิ ชาการด าน
โภชนาการและการกําหนดอาหารและสาขา
ต างๆ ที่ เกี่ ยวข องซึ่ งตี พิ มพ ในวารสาร
นานาชาติ การเสนอด วยวาจา และการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น

การสัมมนาทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 1(0-2-1)
การสื บคนและการเสนอบทความวิจั ย
และบทความวิชาการดานโภชนาการ
และการกํ า หนดอาหาร และสาขา
ตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งตี พิมพ ในวารสาร
นานาชาติ ดวยวาจา และการอภิ ปราย
งานวิจัย

18 การศึ กษาวิ จั ยทางด านโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร 2(1-2-3)
ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย การออกแบบการศึ กษา
ทางโภชนาการ และการกําหนดอาหารการ
สรางเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การใชโปรแกรมสําเร็ จรูปวิ เคราะห ขอมู ล
การเขี ยนโครงร างการวิ จั ย การเขี ย น
รายงาน และการนําเสนอโครงราง

การศึ กษาวิ จัยทางดานโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร 2(1-2-3)
ประเภทและรูปแบบการวิจัย ระเบี ยบ
วิ ธี วิ จั ย การออกแบบการศึ กษาทาง
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
การสร างเครื่ อ งมื อวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมข อมู ล การใช โปรแกรม
สําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล การเขียนและ
นํ าเสนอโครงร างการวิ จั ย การเขี ยน
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19 หั วข อ พิ เศษทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 2(2-0-4)
แนวทางงานวิ จั ยทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหารที่นักศึกษาสนใจศึกษา จาก
ขอมูลงานวิจัยที่มีอยู และ/หรือมีโอกาสได
ฝกปฏิ บัติการเพื่อเตรียมตัวใหพรอมที่จะ
ทําวิจัย ของตนเอง โดยอยูในความดูแลของ
อาจารยประจําหลักสูตร
20 โภชนาการและนักกีฬา 3(3-0-6)
ความสํ าคั ญ ของโภชนาการและการ
กํ า หนดอาหาร กั บการออกกํ าลั งกาย
หลั ก การกํ าหนดอาหารในนั กกี ฬ าให
เหมาะสมกับการฝกซอม การแขงขัน และ
ประเภทของกีฬาที่ มีผลตอการใชพลังงาน
ในการเคลื่อนไหว การเก็บสํารองพลังงาน
การชดเชยพลังงานในระหวางการฝ กซอม
และระหว างการแข งขั น การส งเสริ ม
สมรรถนะของร างกายในนั กกี ฬา โดยใช
หลักการทางโภชนาการ

21 อาหารตามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
วั ฒนธรรมไทย วั ฒนธรรมท องถิ่ น ความ
เชื่อกับการบริโภค เปรียบเทียบคุณคาสาร
โภชนาการและการกําหนดอาหาร ของ
อาหารแต ละประเภท การกํ าหนดอาหาร
และดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต
และความเป นอยู วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
และสั งคม อิ ทธิ พลต อวั ฒ นธรรมและ
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รายงานผลการวิจัย
หัวขอพิเศษทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร 2(1-2-3)
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข องตามหั วข อที่ นั กศึ กษาสนใจ
ฝกปฏิบั ติการเพื่ อเตรียมพรอมในการ
ทํ าวิ จั ย นํ าเสนอและอภิ ปรายข อมู ล
ทางวิชาการที่เกี่ยวของภายใตการดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา
โภชนาการสําหรับนักกีฬา
3(3-0-6)
ความสําคัญของโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร กับการออกกําลังกาย
การกํ าหนดอาหารในนั กกี ฬาให
เหมาะสมกั บการฝ กซ อม การแข งขั น
และประเภทของกี ฬา การคํ านวณหา
พลั งงานที่ ตองการสําหรับนักกีฬาแต
ละประเภท การใช อาหารเพื่ อเพิ่ ม
สมรรถนะของร างกายในนั กกี ฬ า
ผลิ ตภั ณ ฑ เสริ มอาหาร การแนะนํ า
ความรู เรื่ อ งโภชนาการ และการ
ประกอบอาหารที่ เหมาะสมสํ าหรั บ
นักกีฬา จัดทําและพัฒนาตํารับอาหาร
มาตรฐานสํ าหรั บนั กกี ฬา การศึ กษา
นอกสถานที่
อาหารเลาขานวัฒนธรรม
3(3-0-6)
วั ฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมท องถิ่ น
ความเชื่อกับการบริโภคแตละภู มิภาค
ของไทย เปรียบเทียบคุณคาสารอาหาร
คุณคาทางโภชนาการของอาหารแตละ
ประเภท การกํ าหนดอาหารและ
ดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต

เหตุผล
ปรับเน นเนื้ อหา
ในกระบวนการ
ทบทวนวรรรก
รรมที่ เกี่ ยวข อง
กั บ หั ว ข อ ที่
นั กศึ กษาสนใจ
เพื่ อเตรียมความ
พร อมในการทํ า
วิจัย
เพิ่ ม เนื้ อ ห า
ผลิ ตภั ณฑ เสริ ม
อ าห า ร ก า ร
แนะนํ าความรู
เรื่ องโภชนาการ
และก าร
ประกอบอาหาร
ที่ เห ม า ะ ส ม
สํ าหรั บนั กกี ฬา
จั ด ทํ า แ ล ะ
พั ฒ นาตํ ารั บ
อาหารมาตรฐาน
สํ าหรั บนั กกี ฬา
แ ล ะ จั ด ให มี
การศึ กษานอก
สถานที่
เพิ่ มเนื้ อหาการ
กํ าหนดอาหาร
และดั ดแปลง
อ า ห า ร ใ ห
เหมาะสมกั บวิ ถี
ชี วิ ต ค ว า ม
เ ป น อ ยู
วั ฒ นธรรม ของ
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ศาสนา ที่ มี ผลต อการบริโภคและสุ ขภาพ
วัฒนธรรมตะวัตก วัฒนธรรมตะวันออก ที่
มี ผลต อการบริ โภคและสุ ขภาพของคน
ความรู และวั มนธรรมเกี่ ยวกั บ อาหาร
นานาชาติ

เหตุผล

ความเปนอยู วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ แต ละท องถิ่ น
สั งคม อิ ทธิ พ ลของวั ฒ นธรรมและ หรือเชื้อชาติ
ศาสนาที่ มี ต อการบริ โภคและสุ ขภาพ
ความรูและวัฒนธรรมเกี่ยวกั บอาหาร
อาเซี ยน อาหารตะวั น ตก อาหาร
ตะวั นออก ที่ มี ผลต อการบริ โภคและ
สุขภาพของคน
นโยบายโภชนาการ 3(3-0-6) นโยบายการ นโยบายส งเสริ มสุ ขภาพ ด าน เพิ่มนโยบายดาน
ส งเสริ ม สุ ขภาพตามมาตรฐานด าน โภชนาการ 3(3-0-6)
โภ ช น า ก า ร
โภชนาการให กั บประชาชนทุ กกลุ มอายุ นโยบายการส งเสริ ม สุ ข ภาพตาม ตางประเทศ
การพั ฒ นาระบบการดํ าเนิ น งานด าน มาตรฐานด านโภชนาการให กั บ
โภชนาการอย างต อเนื่ องและมี คุ ณภาพ ประชาชนทุ กกลุ มอายุ ทั้ งในประเทศ
เปรียบเที ยบ ในประเทศ และต างประเทศ และตางประเทศ การพั ฒนาระบบการ
ดํ าเนิ นงานด านโภชนาการอย าง
ตอเนื่องและมีคุณภาพ เปรียบเทียบ ใน
ประเทศ และตางประเทศ
3.2 คําอธิบายรายวิชาใหมของหลักสูตร
อาจารย สุ จ าริ ณี สั ง ข ว รรณะ เสนอให พิ จ ารณาคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าใหม โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละทานเสนอเพื่อรวมพิจารณา
มติที่ประชุม: เห็นสมควร รายละเอียดดังตาราง
ลําดับ
คําอธิบายรายวิชาใหมของหลักสูตร
1 การดัดแปลงอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
ลักษณะสําคัญ ทางโภชนาการของอาหารไทยในแตละทองถิ่น วัตถุดิบเทคนิคในปรับสูตร
อาหารเพื่อลดหวาน มัน เค็ม การประยุกตใชวัตถุดิบทองถิ่นเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ
การใชประโยชนจากวัตถุดิบที่มีสารพฤษเคมีมาประกอบอาหาร การจัดทําตํารับมาตรฐาน
การคํานวณตนทุน ปฏิบัติการดัดแปลงอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
2 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
ความเปนมาและวัฒนธรรมของอาหารเอเชีย อาหรับ และยุโยป การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ
เครื่องปรุง เครื่องเคียง และอุปกรณ วิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารนานาชาติ
ใหมีคุณคาทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ การจัดจานอาหารและการจัดเสิรฟตามวัฒนธรรมการ
บริโภค การคํานวณตนทุน ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
3 อาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารวางและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ ประเภท
วัตถุดิบ วิธีการปรุง อุปกรณในการผลิต การจัดตกแตงและการจัดเสิรฟการคํานวณตนทุน
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ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําอาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ
การดัดแปลงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
ความเปนมาและวัฒนธรรมของอาหารไทย การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่อง
เคี ย ง และอุ ป กรณ วิ ธี ก ารประกอบอาหารขั้ น พื้ น ฐานของอาหารไทยให มี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการเพื่อสุขภาพ การจัดสํารับและการจัดเสิรฟตามวัฒนธรรมการบริโภค การคํานวณ
ตนทุน ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
วัตถุดิบอาหารและงานเตรียม
การจําแนกประเภท ลักษณะ และวัตถุดิบอาหารประเภทตางๆ การจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุง
ประกอบใหเหมาะสมกับประเภทอาหาร หลักการเลือกซื้อ หลักการเตรียมวัตถุดิบ หลักการ
ประกอบอาหาร หลักการเก็บรักษาอาหาร รวมถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ การฝก
ปฎิบัติการใชอุปกรณภายในครัวใหเหมาะสมตรงประเภทการใชงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ นิยามและความหมายของผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพ ชนิดและประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ ขั้นตอนและกระบวนการผลิต การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
การประยุ ก ต ใช วั ต ถุ ดิ บ ทดแทนในการพั ฒ นาอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ การศึ ก ษาคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการของผลิ ต ภั ณ ฑ กฎหมายการใช ผ ลิต ภั ณ ฑ รวมถึ ง การคิ ดคํ านวณต น ทุ น การ
กําหนดราคาขาย
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
คุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร เครื่องมือและวิธีการในการควบคุมคุณภาพ
อาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารดวยดวยวิธีอยางงาย ฉลากอาหาร การประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพอาหารของไทยและนานาชาติ มาตรฐานอาหารฮาลาล
ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง
หลักศิลปะและการออกแบบในงานอาหาร การเลือกภาชนะอุปกรณและวัสดุที่ใชที่เหมาะสม
ในการตกแตงอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแตงอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึง
เครื่องดื่มใหเหมาะสมกับโอกาสตางๆ การจัดรายการอาหารสําหรับงานเลี้ยง การจัดสํารับ
และการจัดเสิรฟตามวัฒ นธรรมการบริโภค หลักการออกแบบภายในรานอาหาร เทคนิคใน
การแกปญหาเกี่ยวกับผูใชบริการ การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการบริหารงานเลี้ยง
การจัดทํารายงาน ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ที่เกี่ยวของและการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงลักษณะทางกายภาพกับการเพิ่มจุด
ขายอาหารกับสื่อโฆษณา และการออกแบบหนารานเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา
การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ
หลั กการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกั บการออกแบบ และพั ฒ นาสื่อมั ลติ มีเดีย ความคิดเชิ ง
สรางสรรคเพื่อผลิตชิ้นงานในรูปแบบมัลติมีเดีย การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ การนํา
องคประกอบ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน มาประยุกตใชซอฟตแวรที่
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เกี่ยวของเพื่อใชในการสื่อสาร ประเภทของสื่อ สื่ออินโฟกราฟฟก (infographic) การพัฒนาบน
สื่อสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ เทคนิคการถายภาพดิจิทัล และการนําไปประยุกตใชงาน
ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม
ประเภทและรูปแบบของธุรกิจอาหาร การจัดอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ วิธีการใหบริการ
การควบคุมคุณภาพอาหารในธุรกิจอาหาร เทคนิคการแกป ญ หาเกี่ยวกับผูใชบริการ การ
วางแผนการทําธุรกิจอาหาร การจัดการงบประมาณ การคํานวณตนทุนผลกําไร การจัดการ
วัตถุดิบและการจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส การตลาดการและสงเสริมการขาย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับจัดตั้งสถานประกอบการ และการคํานวณภาษี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานโภชนคลินิก
คําศัพทไวยากรณและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการปฏิบัติงานโภชนคลินิก เนนทักษะการ
ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อการสื่อสาร การสนทนาโตตอบทางโทรศัพท การเขียนโตตอบ
ทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส การพูดและเขียนเพื่อการนําเสนองานการเขียน
รายงานหรืออื่นๆที่จําเปนตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพ
การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ
ทักษะและการพัฒ นาดานการพูด การพูดในที่สาธารณะ ศิลปะในการใหคําปรึกษา วิธีการ
การสรางความสัมพันธ และการตอบสนองตอผูอื่น โดยมีจุดประสงคเพื่อใหบุคคลไดสํารวจ
ตัวเองจนเกิดการพัฒนาชีวิต และกําหนดเปาหมายใชชีวิตในทางที่นาพึงพอใจและสรางสรรค
ตลอดจนไปถึงขั้นการปรับปลี่ยนพฤติกรรม
โรคไมติดตอที่สัมพันธกับอาหารและภาวะวิกฤติ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเมแทบอลิ ซึ ม ของสารอาหารกั บ ภาวะโภชนาการ สาเหตุ พยาธิ
สรีรวิทยา อาการแทรกซอนจากภาวะทุพโภชนาการ วิธีการวิเคราะหและการแปลผลภาวะ
โภชนาการของโรคไมติดตอที่สัมพันธกับอาหารและภาวะวิกฤติ
โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง
การประเมินพลังงานในอาหาร สมดุลพลัง งาน การวัดองคป ระกอบรางกาย การคํานวณ
พลังงานที่รางกายการตองการตอวัน อาหารเพื่อการลดไขมันและเพิ่มมวลกลามเนื้อ เทคนิค
การปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลรูปราง การออกกําลังกายเพื่อปรับรูปรางและ
สรางความแข็งแรง
การคํานวณและหนวยการวัดในงานโภชนาการ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ มาตราวัด อัตราสวน หลักการคํานวณ การเทียบสัดสวน การแปลง
หนวยมาตราวัดในงานโภชนาการและการกําหนดอาหาร รวมถึงหนวยวัดในงานโภชนาการ
ชุมชนและโภชนาการทางคลินิก
โปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการประยุกตใช
การใชโปรแกรมพื้ น ฐานทางโภชนาการ Immucal nutrient เพื่ อวิ เคราะห พ ลัง งานและ
สารอาหาร เพื่อ สอดคลอ งกับความต องการของรางกายในแตละวัน การใชชุ ดโปรแกรม
พื้นฐานทางสํานักงานเพื่อสรางเอกสาร การเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล การนําเสนอผล
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คําอธิบายรายวิชาใหมของหลักสูตร
เกี่ยวกับการวิเคราะหพลังงานและสารอาหารในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทํา มคอ.2
อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท ขอใหที่ประชุมแบงความรับผิดชอบในการจัดทํา มคอ.2 สวนอื่น
นอกเหนือจากเรื่องรายวิชาและแผนการเรียน อาจารยจุฑาวรรณ นวลจันทรคง เสนอวา ควรแบงตาม
ความรับผิดชอบงานหลักสูตรตามที่อาจารยแตละทานดูแลอยูแลว และสวนอื่นนอกเหนือจากนั้นใหแบง
ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม: แบงความรับผิดชอบดังนี้
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา
(Curriculum Mapping) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหมวดที่ 3 สามารถจัดทําโดยนํารายวิชาที่ผานมติที่ประชุม
ใสลงในแบบฟอรม
2. หมวดที่ 3
- งบประมาณตามแผน (อาจารยปทมาภรณ)
- องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (อาจารยสุจาริณี)
- ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (อาจารยปทมาภรณ)
3. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล (อาจารยจุฑาวรรณ)
4. หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา (อาจารยจุฑาวรรณ)
5. หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย (อาจารยปทมาภรณ)
6. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร (แบงตามความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร)
5.2 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
การปรับ คํ าอธิ บ ายรายวิ ช าตามมติ ที่ ป ระชุ ม จะต อ งทํ าตารางเพื่ อ เปรีย บเที ยบระหว า ง
คําอธิบายของหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม พรอมระบุเหตุผล
มติที่ประชุม: มอบหมายใหอาจารยศกุนตาล มานะกลา จัดทําตารางดังกลาว โดยไมตองใส
รายวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากทางสํานักวิชาศึกษาทั่วไปไดเปลี่ยนและเรียงลําดับการเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปใหมทั้งหมดกอนการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงสามารถระบุเฉพาะรายวิชาของหลักสูตรได
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ปดประชุม เวลา 18.00 น.

(ลงชื่อ).................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท)
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กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร
(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม
(อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ)
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
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ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
*********************************************
ผูเขารวมวิพากษหลักสูตร
1. อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
2. ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม
ที่ปรึกษาสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
3. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนวิทยาละการกําหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คุณสุรีพร สวางชาติ
ตัวแทนบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด
5. อาจารยจุฑาวรรณ นวลจันทรคง กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
6. อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
7. อาจารย ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ์ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
8. อาจารยศกุนตาล มานะกลา
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
9. อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตรฯ
เริ่มการวิพากษหลักสูตร เวลา 9.00 น.
อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เปดประชุมการวิพากษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 รวมถึงแนะนําผูทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษหลักสูตรแกที่ประชุม จากนั้นจึงนําเสนอขอมูล
และรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง รวมถึงขอเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรที่ปรับปรุง แกคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร และรับฟงขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ขอเสนอแนะของผูเขารวมวิพากษหลักสูตร
1. ชื่อสาขาวิชา
- อาจารยพัชราณีเสนอแนะเพิ่มเติมวา กรณีอยากใหนักศึกษาสมัครทํางานไดหลากหลาย ควร
มีคําวาอาหารไวดวย ซึ่งอาจจะตั้งชื่อวา “อาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร”
- อาจารยสุนาฎ แนะนําวา กรณีที่อยากใหนักศึกษาทํางานในตําแหนงนักกําหนดอาหารและ
สามารถสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักกําหนดอาหาร (CDT) ไดเมื่อเรียนจบ ควรจะใหชื่อสาขามีคําวา
“การกําหนดอาหาร”
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2. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- อาจารย สุน าฎ แนะนําวา อาชีพ นัก โภชนาการกีฬ า ในสมาคมการกี ฬ าแหง ประเทศไทย
สถาบันสุขภาพ และสถานออกกําลังกาย เปนสวนหนึ่งของนักโภชนาการหนวยงานสงเสริมสุขภาพ
ดังนั้นนําไปรวมกัน ดังนี้ นักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โรงเรียน หนวยงานสงเสริมสุขภาพหรือสถาบันสุขภาพ สมาคมการกีฬาแหงประเทศไทยหรือสถาน
ออกกําลังกาย และสถานประกอบการที่มีการใหบริการดานอาหาร บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร
3. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
- สถานการณหรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ อาจารยพัชราณีเสนอวาควรเขียนสถานการณใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหชั้นเจนขึ้น เชน ในประเทศเนนนวัตกรรมทางหลักสูตรจึงไดเพิ่มนวัตกรรม
อาหาร
- สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ต นธรรม อาจารย สุ น าฎแนะนํ าว า ควรเพิ่ ม
สถานการณที่ทางหลักสูตรจะเตรียมตัวใหนักกับศึกษามีความพรอมในการเปนนักกําหนดอาหารและ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชองคความรูทางดานอาหาร ดานโภชนาการ และกระบวนการดูแลทาง
โภชนาการประกอบดวย ดานการประเมินภาวะโภชนาการ ดานการวินิจฉัยทางดานโภชนาการ การ
ใหแผนโภชนบําบัดหรือกําหนดอาหาร และการติดตามประเมินผลของแผนโภชนบําบัด
4. ผลกกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒ นาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
- การพั ฒ นาหลัก สูต รฯ อาจารย สุน าฎ แนะนํ าให เพิ่ม จุ ดเด น เกี่ ยวกั บ บทบาทของผูสํ าเร็ จ
การศึกษา ไมเพียงแคสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค แตยังสามารถกําหนดอาหารเพื่อบําบัดเฉพาะโรคได
ดวย รวมทั้งเพิ่มทักษะทางชุมชนในตางประเทศ
- ความเกี่ ย วข อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย อาจารย พั ช ราณี เสนอให เพิ่ ม นโยบายของ
มหาวิทยาลัยในสวนที่เปนนโยบายทองถิ่น และเปนศูนยกลางทางดานอาหาร
5. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
- อาจารยสุนาฎ เสนอวา หลักสูตรฯควรเขียนความตองการในการมุงผลิตบัณฑิตใหชัดเจนขึ้น
โดยเนนใหบัณฑิตมีองคความรูและทักษะในดานตางๆดังนี้ ดานอาหาร โภชนาการ และกระบวนการ
ดู แ ลทางโภชนาการประกอบด ว ย ด า นการประเมิ น ภาวะโภชนาการ ด า นการวิ นิ จ ฉั ย ทางด า น
โภชนาการ การใหแผนโภชนบําบัดหรือกําหนดอาหาร และการติดตามประเมินผลของแผนโภชน
บําบัด ซึ่งนักศึกษาจะตองสามารถนําไปประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและบําบัดโรค
- อาจารยสุนาฎเสนอวา ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนใหครอบคลุมการกําหนดอาหารดวย ให
ครอบคลุมตั้งแตกอนเกิดโรคและหลังเกิดโรค
7. แผนปรับปรุง
- อาจารยพัชราณีเสนอแนะวา แผนในการปรับปรุงครั้งนี้ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดานการพัฒนาทองถิ่นและการเปนศูนยกลางในดานอาหาร
8. การจัดการเรียนการสอน
8.1 หมวดวิชาอาหาร
- อาจารยสุนาฎเสนอแนะดังนี้
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1) ควรรวมรายวิชา ศิลปะการจัดตกแตง อาหารและวัตถุดิบอาหารและงานเตรียม
เปน วิชาหลักการประกอบอาหาร (Principle of cookery) หรือ วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
(Science of cookery)
2) ให เพิ่ม คําอธิบ ายรายวิชาระบบการจัดบริการอาหาร โดยยายบางสวนมาจาก
วิชาการดัดแปลงอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารทองถิ่น อาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ
3) ควรรวมรายวิ ช าการดั ด แปลงอาหารไทยเพื่ อ สุ ข ภาพ การดั ด แปลงอาหาร
นานาชาติเพื่อสุขภาพ อาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ และการดัดแปลงอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
หรืออาจจะรวมรายวิชาอาหารเลาขานตามวัฒนธรรมและการดัดแปลงอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพเปน
วิชาเดียวกัน
4) รายวิ ชาระบบการจั ดบริการอาหาร รายวิชาการควบคุ มและประกัน คุณ ภาพ
อาหาร ควรรวมเปนวิชาเดียวกัน
5) รายวิชาธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหมควรเปลี่ยนเปนการจัดการธุรกิจ
อาหาร (Food business management)
- อาจารยพัชราณีเสนอแนะดังนี้
1) ลดหนวยกิตรายวิชาการคํานวณและหนวยการวัดในงานโภชนาการ จากเดิม 3
หนวยกิต เปน 2 หนวยกิต
8.2 หมวดวิชาโภชนาการ
- อาจารยพัชราณีเสนอแนะวา รายวิชาโรคไมติดตอที่สัมพันธกับอาหารและภาวะวิกฤติ
ควรเปลี่ยนชื่อใหสื่อกับคําอธิบายรายวิชาและควรเรียนคูกันในรายวิชาโภชนบําบัด
8.3 หมวดวิชากําหนดอาหาร
- อาจารยสุนาฎเสนอแนะดังนี้
1) ควรเพิ่มหนวยกิตวิชาโภชนบําบัด จากเดิม 3 หนวยกิต เปน 4-6 หนวยกิต และ
ควรจัดการเรียนการสอนแบบ problem base learning และควรนํารายวิชาโภชนาการคลินิกและ
การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษยสอนควบคูไปดวยเพื่อความสอดคลอง
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานโภชนคลินิก อาจไมจําเปนตองเรียน
เนื่ องจากมหาวิท ยาลัย มีรายวิช าเกี่ ยวกั บ ภาษาอัง กฤษอยูแ ลว แต ท างหลัก สูต รฯมองวาควรเพิ่ ม
รายวิชานี้เนื่องจากนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติงานตางประเทศ
3) ควรให วิชาการพู ดและจิตวิท ยาเชิง โภชนาการเปนวิชาแกน ไมควรใหเป นวิชา
เลือก
- อาจารย พั ช ราณี เสนอแนะว า ควรให ส ลั บ การสอนวิ ช าการพู ด และจิ ต วิ ท ยาเชิ ง
โภชนาการขึ้นกอนรายวิชาการสื่อสารและการใหคําปรึกษาทางอาหารและโภชนาการ
- ตัวแทนบริษั ท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด เสนอแนะวา จากประสบการณ ในการรับ
นักศึกษาฝกงาน การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดผลดีควรจัดการสอนแบบใหตัวอยางกลับไปทําเปน
การบาน จะทําใหเขาเขาใจเนื้อหา
8.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
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- อาจารยสุนาฎเสนอใหเพิ่ม ชั่วโมงฝกประสบการณวิชาชีพจากเดิม 450 ชั่วโมง เปน
อยางนอย 500 ชั่วโมง
- อาจารยพัชราณีเห็นดวยกับอาจารยสุนาฎเรื่องการเพิ่มรายวิชาฝกประสบการณและ
เสนอเพิ่มการฝกงานโดยเปดเปนวิชาเลือกเสรี
- ตั วแทนบริ ษั ท บี เอซี กู รเมท เฮ าส จํากั ด เสนอแนะวา การฝก งานอยากให มี การ
หมุนเวียนเปน 6 เดือน เนื่องจากเดิมที่เคยฝก 2 เดือน ทําใหเกิดปญหาคือ นักศึกษามีเวลาไมมากพอ
ระยะเวลาในการเรียนหกเดือนนี้เราจะจัดสอนครบในแตละดาน คือ ดานโภชนาการ ดานอาหาร และ
ดานควบคุมคุณภาพ ซึ่งทางบริษัทสามารถรับนักศึกษาไดรอบละ 15 คน แตอยางไรก็ตามก็มีบริษัทใน
เครือดวย
9. อื่นๆ
- อาจารย พั ช ราณี ขอให ท างหลั ก สู ต รฯตรวจสอบวา กรณี ใช วุ ฒิ วท.บ. รายวิ ช าพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตรสามารถใชวิชาที่เกี่ยวของทดแทนไดหรือไม และอาจารยสุนาฎเสนอวาควรใหมีเรียนวิชา
เคมี ชีวเคมี และเคมีอินทรีย ที่เกี่ยวกับงานโภชนาการ
- อาจารยพัชราณี จุดเดนรายวิชาของหลักสูตรไดแก โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง การพูด
และจิตวิทยาทางโภชนาการ การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ และธุรกิจอาหารและผูประกอบการราย
ใหม แตควรมีการเรียงลําดับการเรียนกอนหลังใหม และเพิ่มจุดเดนในการมอบทุนการศึกษา
ปดการวิพากษหลักสูตร เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)...................................................ผูจดรายงานการวิพากษหลักสูตร
(อาจารยปทมาภรณ เจริญนนท)
กรรมการและเลขานุการวิพากษหลักสูตร
(ลงชื่อ).................................................ผูตรวจรายงานการวิพากษหลักสูตร
(อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ)
ประธานกรรมการวิพากษหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวสุจาริณี นามสกุล สังขวรรณะ
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วท.ม. (โภชนศาสตร)

ปริญญาตรี

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาโภชนวิทยาและการกําหนด
อาหาร เกียรตินิยมอันดับ 2

สถาบันการศึกษา
ปที่จบ
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล (โครงการร วม 2559
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019).
Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019).
26- 27 August 2019. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham. Mahasarakham
university printing.
สุจาริณี สังขวรรณะ, นพวรรณ แสงสวาง, กุลิสรา สีชมภู, ณัฏฐา สันธินาค, กนตธีร สุรพาล,
และพิชญา นาคยานยาว. (2562) การประเมินความหลากหลายของรูปแบบอาหารวางที่
เปนผลไมตอการบริโภคผลไมของเด็กวัยเรียน. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562.
หนา 991-996. มหาวิทยาลัยรังสิต. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรังสิต
Sangwanna S., Thongpraseart C. (2019). Breakfast Skipping Habit Effect To Energy And
Nutrients Intake Among University Students. The IRES 157th International
Conference. 18-19 March 2019. (12-15) Kuala Lumper. Malaysia.
Manakla, S., Thongprasert, C., and Sangwanna, S. Coconut cream replacement in
Thai desserts (Boa-Loi) for elderly consumers. Proceedings of The IRES
International Conference 142nd. 18th-19th October 20 18. (9-12). Seoul: R. K
printers.
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สุจาริณี สังขวรรณะ, จินดารัตน ภูพุม, จุฑามาศ จันทรสะอาด, ทิพยวรรณ ชางโต และอารียา คลาย
ใจตรง. (2561). ภาวะโภชนาการของนักศึ กษาปริญ ญาตรีมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้ง ที่ 6. 6 มิถุนายน 2561. (HS74-HS77).
สมุทรปราการ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
สุจาริณี สัง ขวรรณะ. (2561). ปริมาณของพลังงานและสารอาหารจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ประจํ า ป 2561 ครั้ ง ที่ 5. 8-9 มี น าคม 2561. (545-552). เพชรบู ร ณ : มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบูรณ.
Sangwanna, S., Songchitsomboon, S., Wongpiyachon, S., Sribua, T., and Komindr, S.
(2 016 ). The Effect of Consumption of Sangyod Phattalong Brown Rice
for White Rice on Fasting Plasma Glucose, HbA1 c and Insulin in T2 DM
During 24 Weeks. Proceedings of the Thaksin University Conferences 2 6 th.
25th-29th May 2016. (96-100). Songkhla: Thaksin University.
1.3.3 บทความทางวิชาการ
1.3.4 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
1.4 ประสบการณในการสอน
3 ป
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาวิชาชีพนักกําหนดอาหารและจริยธรรมวิชาชีพ
1.5.2 วิชาการสื่อสารและการใหคําปรึกษาทางโภชนาการ
1.5.3 วิชาโภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย
1.5.4 วิชาโภชนาการและผูสูงอายุ
1.5.5 วิชาระบาดวิทยาโภชนาการ
1.5.6 วิชาอาหารตามวัฒนธรรม
1.5.7 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการ
1.5.8 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
1.5.9 วิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอทางโภชนาการ
1.5.10 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร
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2. ชื่อ นางสาวศกุนตาล นามสกุล มานะกลา
2.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโภช
นวิทยา
ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ
ประมง

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่จบ
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2554

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019).
Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019).
26- 27 August 2019. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham. Mahasarakham
university printing.
Jaroennon P., Chatree Y. and Manakla S. (2019). Screening of gamma-oryzanol
content from Thai rice bran water extracts for development of a cold drink
product. Interprof. J. Health Sci. Volume 17, No. 1 January – June. 2019: 9-14
Manakla, S., Thongprasert, C., and Sangwanna, S. Coconut cream replacement in
Thai desserts (Boa-Loi) for elderly consumers. Proceedings of The IRES
International Conference 142nd. 18th-19th October 20 18. (9-12). Seoul: R. K
printers.
Manakla, S. (2 0 1 7 ). Screening of pesticide residues in fresh vegetables on
Localmarket and supermarket in klongluang, Pathum Thani, Thailand.
Proceedings of The IRES International Conference 73rd. 6th-7th July 2017. (1215). Kobe: R. K printers.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
2.3.4 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
2.4 ประสบการณในการสอน
4 ป
2.5 ภาระงานสอน
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2.5.1 วิชาการสงเสริมสุขภาพทางโภชนาการ
2.5.2 วิชาสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
2.5.3 วิชาวิทยาศาสตรการอาหารทางโภชนาการ
2.5.4 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการ
2.5.5 วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
2.5.6 วิชาโภชนาการและการกําหนดอาหารที่ทันสมัย
2.5.7 วิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอทางโภชนาการ
2.5.8 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร
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3. ชื่อ นางสาวจุฑาวรรณ นามสกุล นวลจันทรคง
3.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
วท.ม. (โภชนศาสตร)

สถาบันการศึกษา
ปที่จบ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ
2559
รวม คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
สถาบันโภชนาการ)
ปริญญาตรี
วท.บ. (การแพทยแผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
2556
เกียรตินิยมอันดับ 1
3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019).
Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019).
26- 27 August 2019. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham university printing.
3.3.3 บทความทางวิชาการ
3.3.4 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
3.4 ประสบการณในการสอน
6 เดือน
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชา โภชนาการชุมชน 1
3.5.2 วิชาการประเมินภาวะโภชนาการ
3.5.3 วิชาโภชนบําบัดทางการแพทย 1
3.5.4 วิชาโภชนาการชุมชน 1
3.5.5 วิชาโภชนบําบัดทางการแพทย 2
3.5.6 วิชาสัมนาทางโภชนาการ
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4. ชื่อ นางสาวสัจนา นามสกุล พัฒนาศักดิ์
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก Ph.D. (Microbiology and Immunology)
ปริญญาโท

M.Sc.(Microbiology and Immunology)

สถาบันการศึกษา
Georgetown University
Washington, D.C. USA.
Georgetown University,
Washington, D.C. USA.

M.Sc. (Molecular biology and Genetic Mahidol University
Engineering)

ปที่
จบ
2554
2546
2544

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2542
4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Phasuk, K., Pipitsombat, C., Pattanasak, S. and Piyawattanametha, W. (2017). A Fast
Escherichia coli Detector for Water Inspection. Proceedings of the
International Conference on Environmental Engineering, Science, and
Management 16th. 17th-18th May 2017. (610-615). Bangkok: EEAT.
Pattanasak, S. & Piyawattanametha, W. (2016). Virtual Biopsies with a MEMS
Scanner Based Confocal Microscope. Proceedings of the Annual IEEE
International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems
11th. 17th-20th April 2016. (623-626). Sendai: IEEE.
4.3.3 บทความทางวิชาการ
4.3.4 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
4.4 ประสบการณในการสอน
5 ป
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาชีววิทยา 1
4.5.2 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1
4.5.3 วิชาชีววิทยา 2
4.5.4 วิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2
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5. ชื่อ นางสาวปทมาภรณ นามสกุล เจริญนนท
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปที่จบ
ปริญญาโท
วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557
ปริญญาตรี
วท.บ. (การแพทยแผนตะวันออก)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2554
5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล
5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย
Jaroennon P., Sangwanna S., Nuanchankong J., Kongplee L. and Manakla S. (2019).
Sensory characteristic of no sugar black rice tea drinks. The 6th
International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019).
26- 27 August 2019. Mahasarakham. (18-19). Mahasarakham. Mahasarakham
university printing.
Jaroennon P., Chatree Y. and Manakla S. (2019). Screening of gamma-oryzanol
content from Thai rice bran water extracts for development of a cold drink
product. Interprof. J. Health Sci. Volume 17, No 1 January – June. 2019: 9-14
ลัดดาวัล ย กงพลี นาตยา ดวงประทุ ม เฟ อ งฟ า รัต นาคณหุต านนท และป ทมาภรณ เจริญ นนท .
(2561). ความชุกและปจจัยดานทาทางของผูปฏิบัติธรรมที่สัมพันธกับอาการปวดหลัง
สวนลาง. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ครั้งที่ 7. 31 สิงหาคม 2561. (151-155). อุบลราชธานี: งานสงเสริมการวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข.
Jaroennon, P., Sithisarn, P., and Piyanuch, R. (2017) . Optimization of antioxidant
extraction from Persicaria barbata leaves using response surface methodology
(RSM). Pharmacology Science Asia. Volume 44, No 3 July – September.
2017: 154-161.
ป ท มาภรณ เจริ ญ นนท และลั ด ดาวั ล ย กงพลี . (2560). ความรู ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ ต น
ในการปองกันโรคอวนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปที่ 25 , ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม. 2560: 87–94.
ปทมาภรณ เจริญนนท และลัดดาวัลย กงพลี. (2560). ความสัมพันธระหวางลักษณะของกระดูก
เชิง กรานกับการปวดประจําเดือน. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ครั้ ง ที่ 5. 6 ตุ ล าคม 2560. (1333-1343).
ขอนแกน: คลังนานาวิทยา.
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ลั ด ดาวั ล ย กงพลี และป ท มาภรณ เจริ ญ นนท . (2560). ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู แ ละ
การปฏิ บั ติก ารชว ยฟ น ชี วิต ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัม ภ จัง หวัด ปทุ ม ธานี. ในเอกสารสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 18. 18–20 พฤษภาคม 2560. (240-249). ชลบุรี:
ซิตี้พรินท.
Jaroennon, P., Sithisarn, P., Buranaphalin, S., and Piyanuch, R. Inhibition of lipid
peroxidation by thai edible plans and their phenolic and flavonoid
contents. Proceedings of the Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical
Science 8th. 4th-5th December 2013. (894-898). Ho Chi Minh. Ho Chi Minh
Printting.
5.3.3 บทความทางวิชาการ
5.3.4 สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
5.4 ประสบการณในการสอน
4 ป
5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาชีวทั่วไป
5.5.2 วิชาเคมีพื้นฐาน
5.5.3 วิชาเคมีอินทรีย
5.5.4 วิชาเคมี 2
5.5.5 วิชาปฏิบัติการเคมี 2
5.5.6 วิชาปฏิบัติการชีวทั่วไป
5.5.7 วิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอทางโภชนาการ
5.5.8 วิชาการสัมมนาทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
5.5.9 วิชาศึกษาทั่วไป : สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
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ภาคผนวก ช
รายงานสรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิแหงชาติและความตอ งการและปจจัยที่มีผลตอ การเลือ กศึกษาตอ ในหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
การสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามความต อ งการของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต จํ า แนก
ในแตละดานตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ไดแก
1. ความรูทางวิชาชีพ
2. ทักษะทางปญญา
3. การปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางบุคคล
4. คุณธรรม จริยธรรม
5. ดานคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัยเพื่อสํารวจคุณ สมบัติของบัณฑิตที่พึง ประสงคนี้จะรวม คุณ สมบัติดานความรูทาง
วิช าชีพ และทั กษะทางป ญ ญาไวดวยกันเพื่อความเหมาะสมในการประเมิ นโดยผูใชบั ณ ฑิต สาขา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร ระดับปริญญาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง
ในระยะ 5 ปขางหนา จากจํานวนตลาดแรงงาน (องคกร) ทั้ งหมด 50 แหง ผลการสํารวจ มีความ
ตองการคุณสมบัติของบัณฑิต ดังนี้
คุณสมบัติที่พึงประสงค
S.D.
แปลผล
1. ดานความรูทางวิชาชีพ และทักษะทางปญญา
1. มีความรูดานการประเมินภาวะโภชนาการ
4.72
0.34 มากที่สุด
2. มีความรูดานการกําหนดอาหาร
4.81
0.17 มากที่สุด
3. มีความรูดานโภชนาการตามวัฎจักรชีวิต
4.65
0.45 มากที่สุด
4. มี ค วามรู ด า นโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร ใน 4.20
0.72
มาก
กระแสปจจุบัน
4.36
0.68
มาก
5. มีความรูดานการใหคําปรึกษาทางโภชนาการ
4.58
0.72 มากที่สุด
6. มีความรูดานโภชนบําบัด
4.63
0.26 มากที่สุด
7. มีความรูดานกลไกของรางกายที่สัมพันธกับโภชนาการ
4.26
0.31
มาก
8. มีค วามสามารถในการถ ายทอดและเผยแพรค วามรู สู
ชุมชน
4.84
0.75 มากที่สุด
9. มี ค วามรู ค วามสามารถในการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น
4.17
0.54
มาก
ภาษาตางประเทศ
10. มีความรูความสามารถในการวิจัย เพื่อพั ฒ นางานดาน
โภชนาการ
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คุณสมบัติที่พึงประสงค
รวม
ดานการปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางบุคคล
1. มีความตรงตอเวลา
2. มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี
3. มารยาททางสั ง คมและประพฤติ ต นเหมาะสมตาม
กาลเทศะ
4. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5. ลําดับความสําคัญของงานแตละชิ้นได
6. มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
7. มีนํ้าใจตอเพื่อนรวมงาน
8. ความกระตือรือรนในการทํางาน
9. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
10. มีความจงรักภักดีตอหนวยงานและองคกร
รวม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการทํางาน
2. มีความซื่อสัตย
3. มีความรับผิดชอบตอหนาที่
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. เคารพสิทธิและรักษาผลประโยชนของผูอื่น
6. มีความเสียสละ
7. มีความอดทน
8. มีจิตบริการ
9. มีความนาเชื่อถือ
10. มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
รวม
ดานคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การคํานวณทางคณิตศาสตรเบื้องตน
2. หนวยทางคณิตศาสตร เชน กรัม มิลลิกรัม มิลลิลิตร
3. การใชเครื่องคิดเลข
4. ความรูเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร
5. การใชโปรแกรมคํานวณสารอาหาร
6. โปรแกรม Microsoft Word
7. โปรแกรม Microsoft Excel
8. โปรแกรม Microsoft Power point

4.52

S.D.
0.72

แปลผล
มากที่สุด

4.62
4.31
4.53

0.38
0.80
0.28

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.39
4.61
4.70
4.63
4.71
4.50
4.52
4.55

0.61
0.23
0.50
0.52
0.47
0.39
0.44
0.46

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53
4.82
4.50
4.41
4.34
4.02
4.56
4.13
4.72
4.60
4.46

0.26
0.63
0.56
0.50
0.56
0.44
0.56
0.18
0.55
0.25
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.53
4.70
4.10
3.78
3.61
3.32
4.75
4.40

0.13
0.40
0.65
0.09
0.12
0.30
0.68
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
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คุณสมบัติที่พึงประสงค
9. โปรแกรม Photoshop
10. มีความรูความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต เชน รับ-สง
อีเมลล ถายโอนขอมูล สืบคนขอมูล
รวม

4.10
4.45

S.D.
0.62
0.31

แปลผล
มาก
มาก

4.47

0.38

มาก

การจัดอั บดั บความสําคั ญ ของคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึ ง ประสงค สาขาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร
คุณสมบัติที่พึงประสงค
คะแนน
ระดับ
อันดับ
เฉลี่ย
1. ดานความรูทางวิชาชีพ และทักษะทางปญญา
4.52
มากที่สุด
2
2. ดานการปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางบุคคล
4.55
มากที่สุด
1
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม
4.46
มาก
4
4. ดานคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.47
มาก
3
สรุปผลและอภิปรายผล
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 86) มีอายุระหวาง 2545 ป (รอยละ 63) และมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป (รอยละ 35)
ความตองการคุณ สมบั ติ ของบั ณ ฑิ ต ที่พึ ง ประสงค 4 ด าน ซึ่ง ครอบคลุ มการประเมิน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน ผลการประเมินจากผูตองการใชบัณฑิต มีดังนี้ เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา
คุณสมบัติดานการปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.55) ดาน
ความรูท างวิชาชี พ ทัก ษะทางป ญ ญา ดานด านคณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ และด าน
คุณธรรม จริยธรรม และ อยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( ) 4.52, 4.47 และ 4.46 ตามลํา ดั บ
พบว า ผู  ต  อ งการใช บ ั ณ ฑิ ต ต อ งการบั ณ ฑิ ต สาขาโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร ที ่ ม ี ก าร
ปฏิ บั ติ ง านดี รู จั ก สร า งสั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คล มี ทั ก ษะทางป ญ ญาและความรู เ กี่ ย วกั บ
วิ ช าชี พ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธฺ ภ าพ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
รวมทั้ ง มี ทั ก ษะทางด า นเทคโนโลยี แ ละคณิ ต ศาสตร ซ่ึ ง ประยุ ก ต ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ ได
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1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
ชื่อยอ: วท.บ. (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics
ชื่อยอ: B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
เหตุผล
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนดอาหาร) เพื่อใหทันสมัยและตรงตามความตองการ
ชื่อยอ: วท.บ. (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
ของตลาดแรงงาน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
ชื่อยอ: B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 129 หนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
11
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
8
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1) กลุมวิชาเนือ้ หา
86
2.1.1) กลุมวิชาบังคับ
78
2.1.2) กลุมวิชาเลือก
8
2.2) กลุมวิชาปฏิบัติการ
และฝกประสบการณวิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 130 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
11
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
8
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
2.1) กลุมวิชาเนื้อหา
82
2.1.1) กลุมวิชาบังคับ
76
2.1.2) กลุมวิชาเลือก
6
2.2) กลุมวิชาปฏิบัติการ
และฝกประสบการณวิชาชีพ
12
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

2. เปรียบเทียบโครงสราง

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

เหตุผล
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

ลดจํานวนหนวยกิตจากเดิม 129 เปน 130
หนวยกิต เพื่อใหหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนได อ ย า งเหมาะสม โดยไม ก ระทบกั บ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และสมาคม
นักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
SND103
3(2-2-5)
การจัดการระบบการบริการอาหาร
Food Service System Management
หลักการการบริหารจัดการดานอาหารและ
การบริการอาหารใหถูกหลักโภชนาการทั้ง
ใน ส ถ าบั น ส ถ าน ป ระ ก อบ ก าร แล ะ
โรงพยาบาล การบริ ห ารงานบุ ค คลและ
การเงิน การวางแผน อาคารและอุ ป กรณ
การกําหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การ
บริการ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ การ
ควบคุมคุณภาพและราคา การปรับตํารับให
เหมาะกับการประกอบอาหารจํานวนมาก
สุขาภิบาลทางอาหารและความปลอดภัยใน
อ าห าร ก าร นํ าร ะ บ บ เอ ช เอ ซี ซี พี ไป
ประยุกตใชในระบบการบริการอาหาร การ
ฝกปฏิบัติและดูงานการบริห ารจัดการดาน
อาหารและการบริ ก ารอาหารในสถาบั น
สถานประกอบการ และโรงพยาบาล การดู
งานนอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
SND112

ระบบการบริการอาหาร
3(2-2-5)
Food Service Systems
การบริ ห ารจั ด การด า นอาหารและการ
บ ริ ก าร อ าห าร ต าม ห ลั ก โภ ช น า ก า ร
โครงสรางการบริหารจัดการ การบริหารงาน
บุค คลและการเงิน การวางผัง อาคารและ
อุป กรณ การกํ าหนดรายการอาหาร การ
จัดซื้อ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ การ
ควบคุมคุณภาพและราคา การปรับตํารับให
เหมาะกับ การประกอบอาหารจํานวนมาก
การบริ ห ารจั ด การด า นอาหารและการ
บริการอาหารในสถาบัน สถานประกอบการ
และโรงพยาบาล

เหตุผล
ตั ด เนื้ อ ห า ที่ ซ้ํ า กั บ วิ ช า
สุขาภิบาลและความปลอดภัย
ในอาหารออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

เหตุผล

SND111

สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
3(2-2-5)
Food Sanitation and Food Safety
อันตรายในอาหาร ปฏิบัติวิเคราะหอันตราย
ในอาหาร โรคและความผิด ปกติที่ เกิด จาก
อันตรายในอาหาร สุขลักษณะอาหาร หลัก
สุ ข าภิ บ าลในการผลิ ต อาหารและบริ ก าร
สุขลักษณะสวนบุค คล ขอบัง คับที่ เกี่ยวกั บ
อาหารปลอดภั ยของไทยและสากล ระบบ
GMP HACCP BRC และ ISO 22000 การ
จัดการดานอาหารปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน

เพิ่ ม ป ฏิ บั ติ งาน วิ เค ร าะ ห
อันตรายในอาหารและปรับให
คําอธิบายสวนระบบดานความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น อ า ห า ร ใ ห
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

SND113

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงาน
3(2-2-5)
โภชนาการ
Food Science and Technology in
Nutrition
ความหมายและความสัมพันธของ
วิทยาศาสตรการโภชนาการและการกําหนด
อาหาร องคประกอบในอาหาร การ
เปลี่ยนแปลง กายภาพ เคมี และชีวภาพของ

เพิ่ ม เนื้ อ หาส ว นเทคโนโลยี
อาหาร
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
SND105
สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
3(3-0-6)
ของอาหาร
Food Sanitation and Food Safety
หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยใน
อาหารผลิตอาหารตลอดหวงโซ สถานการณ
ดานอาหารปลอดภั ย ในป จ จุ บั น อั น ตราย
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในอาหาร โรค
และความผิ ด ปกติ ที่ เกิ ด จากอั น ตรายใน
อาหาร สุ ข อนามั ย ส ว นบุ ค คลในการผลิ ต
อาหาร สุขาภิบาลในการประกอบอาหารใน
โรงพยาบาล และมาตรฐานด า นความ
ปลอดภัยในการผลิตอาหาร พระราชบัญญัติ
อาหาร กฎหมายและข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
อาหารปลอดภั ย ของไทยและสากล การ
จัดการดานอาหารปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน
และภัยธรรมชาติ
SND108
วิทยาศาสตรการอาหารทางโภชนาการ
3(2-2-5)
Food Science in Nutrition
ความหมายและความสัมพันธของ
วิทยาศาสตรการโภชนาการและการกําหนด
อาหาร สถานการณการผลิต บริโภคการ
นําเขา และสงออกอาหารของไทย
องคประกอบในอาหาร การเปลี่ยนแปลง
และการควบคุมสมบัติทาง โภชนาการ
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
กายภาพ เคมี และชีวภาพของอาหาร การ
ประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร การเนา
เสียของอาหาร การใชวิทยาศาสตรการ
อาหารเพื่อถนอม แปรรูป และเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

โภชนาการและการกําหนดอาหาร ที่ทันสมัย
Contemporary Food and Nutrition
แนวโนมและรูปแบบของการบริโภคอาหาร
ในปจจุบัน อาหารฟงกชั่น สารพฤกษเคมีใน
อาหารและผลิตภัณฑธรรมชาติ นิเวศวิทยา
ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร ผล
ของกระบวนการผลิตอาหารตอสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร

2(2-0-4)

SND120

SND201

หลักโภชนาการมนุษย
Principles of Human Nutrition
ค วาม สํ าคั ญ ขอ งโภ ช น าก าร ใน ชี วิ ต
ประจําวัน ระบบการยอยอาหาร การดูดซึม
อาหาร การนํ า ไปใช และการขั บ ถ า ย เม
แทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

3(3-0-6)

SND215

3(3-0-6)

เพิ่ ม เนื้ อ หาทางโภชนพั น ธุ
ศาสตร

3(3-0-6)

เพิ่ ม เนื้ อ หาส ว นชี ว เคมี ท าง
โภชนาการ
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SND218

อาหาร การเนาเสียของอาหาร การประเมิน
และควบคุมคุณภาพอาหารเบื้องตน
เทคโนโลยีในการวิเคราะหองคประกอบและ
คุณภาพของอาหารการใชวิทยาศาสตรการ
อาหารเพื่อถนอม แปรรูป และเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหาร เทคโนโลยีในการผลิตและ
แปรรูปอาหาร
โภชนาการและการกําหนดอาหาร ในกระแส
ปจจุบัน
Current trends in Food and Nutrition
แนวโน ม ในป จ จุ บั น ของรู ป แบบของการ
บริโภคอาหาร อาหารฟงกชั่น สารพฤกษเคมี
ใน อ า ห าร แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ธ ร ร ม ช า ติ
นิเวศวิทยาทางโภชนาการและการกําหนด
อาหาร โภชนพั น ธุ ศ าสตร และผลของ
กระบวนการผลิ ต อาหารต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เทคโนโลยีลาสุดที่ เกี่ยวของกับโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร
ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
Biochemistry and Human Nutrition
ความสําคัญของโภชนาการในชีวิตประจําวัน
บทบาทและหนาที่ของสารอาหารที่จําเปน
ตอรางกาย ระบบการยอยอาหาร การดูดซึม
อาหาร การนําไปใช และการขับถาย ชีวเคมี

เหตุผล
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3(2-2-5)

SND217

3(2-2-5)

SND221

ทางโภชนาการ และเมแทบอลิ ซึ ม ของ
คารโ บไฮเดรต โปรตีน ไขมั น วิตามิ น และ
เกลือแร น้ําและอิเล็กโตรไลต ความสัมพันธ
ระหวางสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากความไมส มดุล ของ
สารอาหาร
โภชนศาสตรกับวัฏจักรชีวิต
Nutrition for Life Cycle
ความสําคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ
หญิ งใหน มบุตร วัยทารก วัยก อนเรียน วัย
เรียน วัยรุน วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ความ
ตองการพลังงาน สารอาหาร และอาหารที่
เหมาะสมในแตละวัย ปญหาที่เกิดจากความ
บกพรองและไมสมดุล ทางโภชนาการ การ
ป อ งกั น ภาวะทุ พ โภชนาการในวั ย ต า งๆ
อิทธิพลของแตละชวงวัยตอการเลือกบริโภค
อาหาร การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารทางอาหารที่
เหมาะสมในแตละชวงวัย
พื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาทาง
โภชนาการ
Basic Anatomy and Physiology in
Nutrition
กายวิภาคศาสตรของมนุษ ย การเจริญและ
การพัฒ นาขั้นพื้นฐาน หนาที่และกลไกการ

เหตุผล

3(2-2-5)

เพิ่ ม เนื้ อ ห าส ว นการเลื อ ก
บริโภคอาหาร และเพิ่มการฝก
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง อ าห าร ที่
เหมาะสมในแตละชวงวัย

3(2-2-5)

เพิ่ มส ว นเนื้ อ ห ากล ไกการ
ปรั บ ตั ว ของระบบต า ง ๆ ใน
รางกาย
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
วิตามิ น และเกลือ แร น้ํ าและอิเล็ ก โตรไลต
ความตองการสารอาหาร บทบาทและหนาที่
ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ปริมาณ
สารอาหารที่ควรไดรับตอวัน ความสัมพันธ
ระหวางสารอาหารกับภาวะทุพโภชนาการ
ปญหาสุขภาพความไมสมดุลของสารอาหาร
SND214
โภชนาการสําหรับการพัฒนาตามวัย
Nutrition for Different Stages of
Human Development
ความสําคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ
หญิ งให น มบุ ต ร วั ย ทารก วั ย ก อ นเรี ย น
ปฐมวั ย วั ย รุ น วั ย ผู ใ หญ และวั ย สู ง อายุ
ความต อ งการพลั ง งาน สารอาหาร และ
อาหารที่เหมาะสมในแตละวัย ปญหาที่เกิด
จากค วาม บ ก พ ร อ งแล ะ ไม ส มดุ ล ท าง
โภชนาการ การปองกัน ภาวะทุพโภชนาการ
ในวัยตางๆ การฝกปฏิบัติการทางอาหารที่
เหมาะสมในแตละชวงวัย
SND220
กายวิ ภ าค ศ าส ตร แ ล ะ ส รี ร วิ ท ยาท าง
โภชนาการ
Anatomy and Physiology in Nutrition
กายวิภาคศาสตร การเจริญ และการพัฒนา
ขั้ น พื้ น ฐาน บทบาทหน า ที่ แ ละกลไกการ
ทํ า งานของระบบต า งๆ ที่ จํ า เป น ในงาน
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โภชนาการและการกํ าหนดอาหาร ได แ ก
ระบบห อ หุ ม ร า งกายและโครงร า งของ
รา งกาย ระบบกล ามเนื้ อ ระบบประสาท
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบน้ํ าเหลื องและภู มิ คุม กั น ระบบย อ ย
อาหาร ระบบ ทางเดิ น ป ส สาวะ ระบ บ
สืบพันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสึก
และอวัยวะรับความรูสึก

SND306

3(2-2-5)

SND224

ทํ า งานของระบบต า งๆ ที่ จํ า เป น ในงาน
โภชนาการและการกํ า หนดอาหาร ได แ ก
ระบบห อ หุ ม ร า งกายและโครงร า งของ
รา งกาย ระบบกล า มเนื้ อ ระบบประสาท
ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบน้ํ าเหลื อ งและภู มิ คุ ม กัน ระบบย อ ย
อาหาร ระบบทางเดิ น ป ส สาวะ ระบ บ
สืบพันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสึก
และอวั ย วะรั บ ความรู สึ ก ตลอดจนศึ ก ษา
กลไกการปรั บ ตั ว ของระบบดั ง กล า วใน
สภาวะตางๆ ของรางกาย
การให คํ า ปรึ ก ษ าและการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริโภค
Nutrition and Communication
Counseling
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร
ที่ มี ผ ล ต อ การ ป รั บ เป ลี่ ยน พ ฤติ กรร ม
องคประกอบของการสื่อสาร กระบวนการ
สื่อสาร รูป แบบ วิธีก ารสื่อ สารในงานด าน
โภชนาการ หลักจิตวิทยาการสื่อสารและการ
ใหคําปรึกษา ทฤษฏีการสรางพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา เทคนิค กลวิธี และขั้นตอนการให
คําปรึกษาดานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร การประยุกตใช ในการปรับ เปลี่ย น

เหตุผล

3(2-2-5)

ตัดเนื้อหาสวนการดําเนินงาน
ด า น ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ แ ล ะ
เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ ห า ท า ง ด า น
จิตวิทยาการสื่อสาร และการ
ฝกปฏิบัติการการใหคําปรึกษา
ท า ง โภ ช น าก าร แ ล ะ ก า ร
กําหนดอาหาร

148

การสื่ อ สารและการให คํ า ป รึ ก ษ าทาง
โภชนาการ
Nutrition Communication and Diet
Counseling
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ ความสําคัญของการสื่อสาร
และการประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ต อ การพั ฒ นา
สุขภาพและสาธารณสุข องคประกอบของ
การประชาสัมพันธ กระบวนการดําเนินงาน
ประชาสั ม พั น ธ ความคิ ด สรา งสรรค และ
รูปแบบ วิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธใน
งานดานสุขภาพ ทฤษฏีการสรางพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา เทคนิค กลวิธี และขั้นตอน
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การให คํ า ปรึ ก ษาด า นโภชนาการ การ
ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนหรือสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม
SND207
โภชนาการและผูสูงอายุ
Nutrition and Aging
สถานการณผูสูงอายุของประเทศไทย ปญหา
สุขภาพของผูสูงอายุ ปญหาโภชนาการของ
ผูสู ง อายุ ความสั มพั น ธร ะหวางอาหารกั บ
ผูสูงอายุ การดูแลการบริโภคสําหรับผูสูงอายุ
บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถานบริการ
สาธารณสุขที่มีตอการดําเนินงานโภชนาการ
ของผู สู ง อายุ ก ารวิ เคราะห อิ ท ธิ พ ลของ
วิตามิน และอาหารเสริมสําหรับผูสูงอายุใน
สังคมไทย

SND210

2(2-0-4)

SND227

2(2-0-4)

SND229

ห รื อ ส ร า งเส ริ ม พ ฤติ ก รรม สุ ข ภ าพ ให
เหมาะสม การฝกปฏิ บัติ การใหคํ าปรึก ษา
ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
โภชนาการผูสูงอายุและการชะลอวัย
Elderly Nutrition and Anti-aging
สถานการณผูสูงอายุของประเทศไทย ปญหา
สุขภาพและปญหาโภชนาการที่ส อดคลอ ง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยาของ
ผู สู ง อายุ การประเมิ น และติ ด ตามภาวะ
โภชนาการในผูสูงอายุ ความสัมพันธระหวาง
อาหารและยาในผูสูงอายุ หลักการบริโภค
สํ า ห รั บ ผู สู ง อายุ การออกกํ า ลั ง กายที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับสภาวะผูสูงอายุ บทบาทของ
ครอบครั ว ชุ ม ชน สิ ท ธิ และหลั ก ประกั น
สุข ภาพต อการดู แ ลผู สู ง อายุ แ บบองค ร วม
โภชนาการเพื่ อ การชะลอวัย อิ ท ธิ พ ลของ
วิ ต ามิ น และอาหารเสริ ม สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ
โภชนเภสัชภัณฑกับผิวพรรณและชะลอวัย
โภชนาการหญิ ง ตั้ ง ครรภ หญิ ง ให น มบุ ต ร
และเด็กปฐมวัย
Pregnancy lactation and childhood
Nutrition
สถานการณโภชนาการหญิงตั้งครรภ หญิงให

เหตุผล

3(3-0-6)

เพิ่มเนื้อหาหลักประกันสุขภาพ
การดูแลสุขภาพแบบองครวม
การชะลอวัย และโภชนเภสัช
ใหเขากับผูสูงอายุสถานการณ
ปจ จุบันของสังคมไทยที่กําลัง
เขาสูสังคมผูสูงอายุ

3(3-0-6)

เพิ่ ม เติ ม ส ว นโภชนาการของ
หญิ ง วัยเจริญ พัน ธุ ตั ดเนื้ อหา
ผลกระทบระหวางโภชนาการ
กั บ สุ ข ภาพของแม แ ละเด็ ก มี
เนื้ อ ห าซ้ํ ากั บ ป ญ ห าท า ง

149

โภชนาการแมและเด็ก
Maternal and Child Nutrition
สถานการณ โ ภชนาการแม แ ละเด็ ก ของ
ประเทศไทย ปญหาโภชนาการของแม และ
เด็ก การสงเสริมใหแมไดรับโภชนาการและ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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การกํ า หนดอาหาร ที่ ถู ก ต อ ง เหมาะสม
ตั้งแตกอนตั้งครรภ ขณะตั้งครรภ และหลัง
ตั้งครรภ ตลอดจนการสงเสริม โภชนาการ
และการกําหนดอาหาร ใหกับทารกแรกเกิด
จนถึ ง อายุ 5 ป ความสั ม พั น ธ ผลกระทบ
ระหวางโภชนาการกับ สุขภาพของแมและ
พัฒนาการของเด็ก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

นโยบายโภชนาการ
Nutrition Policies
นโยบายการสง เสริมสุขภาพตามมาตรฐาน
ดานโภชนาการใหกับประชาชนทุกกลุมอายุ
การพั ฒ นาระ บ บ การดํ า เนิ น งานด า น
โภชนาการอย า งต อ เนื่ อ งและมี คุ ณ ภาพ
เปรียบเทียบ ในประเทศ และตางประเทศ

3(3-0-6)

SND230

SND302

หลักโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Principles of Nutrition and Dietetics
ความรู เบื้ อ งต น ในการกํ า หนดอาหารใน
บุค คลที่ มีส ภาวะปกติและสภาวะเจ็บ ป วย
รายการอาหารแลกเปลี่ ย น การดั ด แปลง
อ าห า ร ห ลั ก ก าร ให คํ าแ น ะ นํ า ด า น
โภชนาการเบื้องตน ที่เหมาะสมในแตละวัย

2(2-0-4)

SND310

โภชนาการของแมและเด็ก

3(3-0-6)

เพิ่ ม นโยบายด า นโภชนาการ
ตางประเทศ

3(2-2-5)

เพิ่มเติมเนื้อหา สารอาหาร ที่
แนะนําในแตละวัน อาหารใน
โรงพ ยาบ าล แล ะ ก ารฝ ก
ป ฏิ บั ติ ก า ร อ า ห า ร ใ น
โร ง พ ย า บ า ล อ า ห า ร
แลกเปลี่ยนและการดัดแปลง
อาหาร

150

SND211

นมบุ ต รและเด็ ก ปฐมวั ย ของประเทศไทย
ป ญ ห า โภ ช น า ก า ร ข อ ง แ ม แ ล ะ เด็ ก
โภชนาการสําหรับหญิง วัยเจริญ พันธุตั้ง แต
ก อ นตั้ ง ครรภ ขณ ะตั้ ง ครรภ และห ลั ง
ตั้งครรภ ตลอดจนการสง เสริมโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร ใหกับทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ป ภาวะโภชนาการของแมและ
พัฒนาการของเด็ก
นโยบายส ง เสริ ม สุ ข ภาพด า นโภชนาการ
Nutrition Policies and Promotion
นโยบายการสงเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน
ดานโภชนาการใหกับประชาชนทุกกลุมอายุ
ทั้ง ในประเทศและตางประเทศ การพัฒ นา
ระบบการดําเนิน งานดานโภชนาการอยาง
ต อ เนื่ อ งและมี คุ ณ ภาพ เปรี ย บเที ย บ ใน
ประเทศ และตางประเทศ
หลักโภชนาการและการกําหนดอาหาร
Principles of Nutrition and Dietetics
ความรู เบื้ อ งต น ด า นโภชนาการและการ
กํ า หนดอาหาร สารอาหาร และปริ ม าณ
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับ
คนไทย อาหารในโรงพยาบาล รายการ
อาหารแลกเปลี่ ย น การดั ด แปลงอาหาร
หลักการคํานวณพลังงานในบุคคลที่มีสภาวะ

เหตุผล

151
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

SND301

2(2-0-4)

SND311

ปกติ แ ละสภ าวะเจ็ บ ป วย หลั ก การให
คํ าแ น ะ นํ าด า น โภ ช น าก า ร เบื้ อ ง ต น
ปฏิ บั ติ ก ารอาหารในโรงพยาบาล อาหาร
แลกเปลี่ยน และการดัดแปลงอาหาร
จริยธรรมและวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
Professional Ethics and Dietetics
Professionalism
บทบาท สมรรถนะ ความกาวหนาในวิชาชีพ
ของนัก กําหนดอาหาร และนั กโภชนาการ
ขอบเขต ความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก กํ าหนด
อาหารในการแก ป ญ หาสาธารณสุ ข การ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาท
วิ ช าชี พ การสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ
จ ริ ย ธรร ม ทั่ วไป ใน สั งค ม ที่ เห ม าะ ส ม
จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านด า น
โภ ช น าก า ร แ ล ะ ก า ร กํ าห น ด อ าห า ร
ความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จริยธรรมของบุคลากร ระเบียบการ
ปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ
อาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงสราง
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ด า น โภ ช น า ก า ร ใ น
โรงพยาบาล การสอบรั บ รองวิ ช าชี พ นั ก
กํ า ห น ด อ าห าร ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ
ตางประเทศ

เหตุผล

2(2-0-4)

เพิ่มเติมเนื้อหาสวนโครงสราง
การบริห ารดานโภชนาการใน
โรงพยาบาล

151

วิ ช าชี พ นั ก กํ า หนดอาหารและจริ ย ธรรม
วิชาชีพ
Dietetics
Professionalism
and
Professional Ethics
บทบาท สมรรถนะ และความกาวหน าใน
วิ ช าชี พ ของนั ก กํ า หนดอาหาร ขอบเขต
ความรั บ ผิด ชอบของนั กกํ าหนดอาหารใน
การแก ป ญ หาสาธารณสุ ข การส ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ
การสรางทัศ นคติที่ ดีตอ วิช าชีพ จริย ธรรม
ทั่วไปในสังคมที่เหมาะสม จริยธรรมวิชาชีพ
ในการปฏิ บัติ ง านด านโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร ความสํ าคัญ ของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จริ ย ธรรมของ
บุ ค ลากรในงานการดู แ ลรั ก ษ าสุ ข ภาพ
ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบอาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอบรับรองวิชาชีพนักกําหนดอาหารใน
ประเทศไทยและตางประเทศ
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SND303
การประเมินภาวะโภชนาการ
Nutrition Assessment
วิ ธี ก ารแ ล ะ เท ค นิ ค ก าร ป ร ะ เมิ น ท าง
โภชนาการในด า นตา งๆ ทั้ ง ทางตรง และ
ทางออม มาตรฐานและเกณฑการประเมิน
ทางโภชนาการในระดั บ บุ ค คล กลุ ม และ
ชุ ม ชน การใช ต าราง คุ ณ ค า อาหารและ
ตารางต า งๆ การประเมิ น ความต อ งการ
พลังงานและสารอาหาร การวิเคราะหทาง
ชี ว เคมี เพื่ อ ตรวจสอบและติ ด ตามภาวะ
โภชนาการของมนุ ษ ย การแปลผล การ
ประเมิน ทางโภชนาการ
SND403

3(2-2-5)

SND312

2(90)

SND403

การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย
Nutritional Assessment in Humans
หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือการ
ประเมิ น ภาวะโภชนาการในระดั บ บุ ค คล
กลุ ม บุ ค คล และชุ ม ชน การวั ด สั ด ส ว น
ร า งกาย การวิ เ คราะห ท างชี ว เคมี การ
ประเมิ น ร า งกายทางอาการทางคลิ นิ ก ที่
สั ม พั น ธ กั บ ภาวะโภ ชนาการ และการ
ประเมิน อาหารบริโ ภค การติ ดตามภาวะ
โภชนาการของมนุ ษ ย หลั ก การเลื อ กใช
เกณฑการประเมินภาวะโภชนาการเพื่อระบุ
ภาวะโภชนาการแต ล ะมาตรการ การใช
ตารางคุณคาอาหารและโปรแกรมวิเคราะห
พลังงานและสารอาหาร
ก าร เต รี ย ม ฝ ก ป ร ะ ส บ ก าร ณ วิ ช าชี พ
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
Preparation for Professional
Experience in Nutrition and Dietetics
กิจ กรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการ
รับ รูลัก ษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชี พ การพั ฒ นาตั ว ผู เ รี ย นให มี ค วามรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิช าชีพ โดยเนนการฝกทักษะ

เหตุผล
3(2-2-5)

เพิ่มหลักการเลือกใชเกณฑการ
ประเมินภาวะโภชนาการเพื่อ
ระบุภาวะโภชนาการแตละ
มาตรการ

2(90)

กระชับเนื้อหาที่สําคัญและ
จําเปนตอการฝกประสบการณ
วิชาชีพโดยเนนโดยเนนการฝก
ทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรม

152

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
for
Professional
Preparation
Experience in Nutrition and Dietetics
การจัดกิจ กรรมเพื่อเตรียมความพรอมของ
ผูเรียน กอนการฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับ รู ลัก ษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ ทบทวนกระบวนการศึกษา
ชุม ชน การวิเคราะห ป ญ หาโภชนาการใน
ชุมชน การจัดลําดับความสําคัญของปญหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

153

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

1(45)

5(450)

ขั้นพื้ นฐานภาคปฏิบั ติในงานและกิจ กรรม
สําหรับ การฝก ประสบการณ วิช าชีพ สาขา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
SND405 การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
Preparation for Cooperative
Education in Nutrition and Dietetics
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการ
ฝกสหกิจศึกษา ในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูง ใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
SND407 การฝกประสบการณวิชาชีพโภชนาการและ
SND 408 การกําหนดอาหาร 1, 2
Field Experience in Nutrition and
Dietetics
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล สถาน
บริ ก ารอาหาร งานโภชนบริ ก าร โภชน
บําบัด โภชนคลินิก และโภชนชุมชน จัดทํา
โครงการ และเสนอแนวทางแกไขปญหาใน
งานโภชนาการและการกําหนดอาหาร การ

เหตุผล

1(45)

กระชับเนื้อหาที่สําคัญและ
จําเปนตอการการเตรียมความ
พรอมของผูเรียนกอนการ
ฝกสหกิจศึกษา

3(270)
7(630)

จัดโปรแกรมการการฝก
ประสบการณวิชาชีพใน
โรงพยาบาลไมต่ํากวา 900
ชั่วโมง เพื่อรองรับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพนักกําหนด
อาหารแหงประเทศไทย ดังนั้น
จึงเพิ่มวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
โภชนาการในชุมชน ตลอดจนการแกปญหา
แบบเบ็ ด เสร็ จ และยั่ ง ยื น และการพั ฒ นา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
SND405
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร
Preparation for Cooperative
Education in Nutrition and Dietetics
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการ
ฝกสหกิจศึกษา ในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
การกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
SND404
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ สาขาวิ ช า
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
Field Experience in Nutrition and
Dietetics
ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุ ข และโรงพยาบาล เน น งาน
โภชนาการและการกําหนดอาหารในชุมชน
จัด ทํ าโครงการศึ ก ษาชุม ชนวิ เคราะห แ ละ
จัด ลําดั บ ปญ หาชุม ชน และเสนอแนวทาง
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
แกปญ หาแบบเบ็ ดเสร็จ และยั่ง ยืน โดยฝ ก
ปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอและการแกปญหา

SND401

SND402

1(0-2-1)

SND317

2(1-2-3)

SND316

ฝกประสบการณ วิช าชีพในโรงพยาบาลให
นั บ จํ า นวนชั่ ว โมงอย า งน อ ย 450 ชั่ ว โมง
หรือฝกตอไปจนถึงจํานวนชั่วโมงครบ 900
ชั่ ว โมง เพื่ อ รองรั บ การสอบใบประกอบ
วิชาชีพนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
สั ม มนาทางโภชนาการและการกํ า หนด
อาหาร
Seminar in Nutrition and Dietetics
การสืบคนและการเสนอบทความวิจัยและ
บทความวิช าการด านโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร และสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่ ง ตี พิ ม พ ในวารสารนานาชาติ ด ว ยวาจา
และการอภิปรายงานวิจัย
การศึกษาวิจัยทางดานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
Research Study in Nutrition and
Dietetics
ประเภทและรูป แบบการวิจั ย ระเบี ย บวิ ธี
วิจัย การออกแบบการศึกษาทางโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร การสรางเครื่องมือ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใชโปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป วิ เคราะห ข อ มู ล การเขี ย นและ
นําเสนอโครงรางการวิจัย การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย

เหตุผล

1(0-2-1)

ปรับเนื้อหาโดยเนนเรื่องการ
สืบคนและการนําเสนอ
บทความวิจัยที่เกี่ยวของดาน
โภชนาการและการกําหนด
อาหาร เปนหลัก

2(1-2-3)

ปรับกระชับเนื้อหาที่สําคัญ
และจําเปนตอการศึกษาวิจัย
ตั้งแตการออกแบบการศึกษา
จนการเขียนรายงาน
ผลงานวิจัย
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การสัมมนาทางโภชนาการและการกําหนด
อาหาร
Seminar in Nutrition and Dietetics
งานวิ จั ย และบทความทางวิ ช าการด า น
โภชนาการและการกําหนดอาหารและสาขา
ต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ งซึ่ ง ตี พิ ม พ ในวารสาร
นานาชาติ การเสนอด ว ยวาจา และการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
การศึกษาวิจัยทางดานโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
Research Study in Nutrition and
Dietetics
ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการศึกษาทาง
โภชนาการ และการกําหนดอาหารการสราง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล การเขียน
โครงรางการวิจัย การเขียนรายงาน และการ
นําเสนอโครงราง
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
SND308
หัวขอพิเศษทางโภชนาการและการกําหนด
อาหาร
Special Topic in Nutrition and
Dietetics
แนวทางงานวิจั ย ทางโภชนาการและการ
กําหนดอาหารที่นักศึกษาสนใจศึกษา จาก
ขอมูลงานวิจัยที่มีอยู และ/หรือมีโอกาสได
ฝกปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวใหพรอมที่จะทํา
วิจั ย ของตนเอง โดยอยู ในความดู แ ลของ
อาจารยประจําหลักสูตร
SND208
โภชนาการและนักกีฬา
Nutrition and Athletes
ความสําคัญของโภชนาการและการกําหนด
อาหาร กับการออกกําลังกาย หลักการกําหนด
อาหารในนักกีฬาใหเหมาะสมกับการฝกซอม การ
แขงขัน และประเภทของกีฬาที่มีผลตอการใช
พลังงานในการเคลื่อนไหว การเก็บสํารองพลังงาน
การชดเชยพลังงานในระหวางการฝกซอมและ
ระหวางการแขงขัน การสงเสริมสมรรถนะของ
รางกายในนักกีฬา โดยใชหลักการทางโภชนาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2(2-0-4)

SND308

3(3-0-6)

SND228

หัวขอพิเศษทางโภชนาการและการกําหนด 2(1-2-3)
อาหาร
Special Topics in Nutrition and
Dietetics
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข อ งตามหั ว ข อ ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ ฝ ก
ปฏิ บั ติก ารเพื่ อเตรียมพรอมในการทํ าวิจั ย
นําเสนอและอภิ ปรายขอมู ล ทางวิช าการที่
เกี่ ย วข อ งภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ที่
ปรึกษา
โภชนาการสําหรับนักกีฬา
3(3-0-6)
Nutrition for Athletes
ความสําคั ญของโภชนาการและการกําหนด
อาหาร กับการออกกําลังกาย การกําหนดอาหาร
ในนักกีฬาใหเหมาะสมกับการฝกซอม การแขงขัน
และประเภทของกี ฬา การคํ านวณหาพลั งงานที่
ต องการสํ าหรั บนั กกี ฬาแต ละประเภท การใช
อาหารเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะของรางกายในนักกี ฬา
ผลิ ตภั ณฑ เสริมอาหาร การแนะนํ าความรูเรื่ อง
โภชนาการ และการประกอบอาหารที่ เหมาะสม
สําหรับนั กกี ฬา จั ดทํ าและพั ฒนาตํ ารับอาหาร
มาตรฐานสําหรับนักกีฬา การศึกษานอกสถานที่

เหตุผล
ปรับเนนเนื้อหาใน
กระบวนการทบทวนวรรรก
รรมที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
นักศึกษาสนใจเพื่อเตรียม
ความพรอมในการทําวิจัย

เพิ่มเนื้อหา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
การแนะนําความรูเรื่องโภชนาการ
และการประกอบอาหารที่
เหมาะสมสําหรับนักกีฬา จัดทํา
และพัฒนาตํารับอาหารมาตรฐาน
สําหรับนักกีฬา และจัดใหมี
การศึกษานอกสถานที่
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กลุมวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ)
SND107
อาหารตามวัฒนธรรม
Food and Culture
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น ความเชื่อกับ
การบริโภค เปรียบเทียบคุณคาสารโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร ของอาหารแตละ
ประเภท การกําหนดอาหารและดัดแปลงอาหารให
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเปนอยู วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสังคม อิทธิพลตอวัฒนธรรมและ
ศาสนา ที่มีผลตอการบริโภคและสุขภาพ
วัฒนธรรมตะวัตก วัฒนธรรมตะวันออก ที่มีผลตอ
การบริโภคและสุขภาพของคน ความรูและวัมน
ธรรมเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
3(3-0-6)

SND119

อาหารเลาขานวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural influence on food
วัฒนธรรมไทย วั ฒนธรรมท องถิ่น ความเชื่อกั บ
การบริ โภคแต ละภู มิ ภาคของไทย เปรียบเที ยบ
คุณคาสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
แต ละประเภท การกํ าหนดอาหารและดั ดแปลง
อาหารให เหมาะสมกั บวิ ถี ชี วิ ตความเป นอยู
วั ฒนธรรม เศรษฐกิ จ และสั งคม อิ ทธิ พลของ
วั ฒนธรรมและศาสนาที่ มี ต อการบริ โภคและ
สุ ขภาพ ความรู และวั ฒนธรรมเกี่ ยวกั บอาหาร
อาเซียน อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก ที่มีผล
ตอการบริโภคและสุขภาพของคน

เหตุผล
เพิ่มเนื้อหาการกําหนดอาหารและ
ดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ของ
แตละทองถิ่น หรือเชื้อชาติ
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4. ขอเปรียบเทียบอื่นๆ
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หมวดที่ 1
ปรัชญา
“สงเสริมสุขภาพดานโภชนาการของประชาชน มุงวิจัย
เพื่อประยุกตใชในชุมชนและทองถิ่น”
วัตถุประสงค
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนัก
โภชนาการและนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
2. มีความรูความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎี
การคนควาวิจัยดานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร เพื่องานดานโภชนาการทั้งในระดับบุคคล
และชุมชน
3. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและทองถิ่น
4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกตใชในการ
งานดานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
หมวดที่ 3
รายวิชาที่เพิ่ม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ปรัชญา
เนื่องจากหลักสูตรมีการปรับทิศทางในการพัฒนาบัณฑืตจึงไดปรับ
“ประยุกต ใช องค ค วามรู ด านโภชนาการและการกํ าหนด ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลอง
อาหาร แบบองครวม เพือ่ สงเสริมสุขภาพดานโภชนาการของ
ประชาชน”
วัตถุประสงค
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการ
และนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
2. มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการองค ค วามรูท างดา น
อาหาร โภชนาการ และการประกอบอาหาร เพื่ อ ผลิ ต /
พัฒนาอาหารใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารบําบั ด
โรคที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแตละบุคคล ตลอดจน
สามารถจัดบริการอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีบุค ลิกภาพดี สุขภาพดีทั้ง ทางรางกายและจิตใจ มีจิต
อาสาเพื่อพัฒนาสังคมและทองถิ่น
4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ในการงานด า น
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
1. การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
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2. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

เพื่อใหนักศีกษารูและเขาใจการควบคุมคุณภาพและการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพในธรุกิจอาหารและการบริการอาหารในโรงพยาบาล
เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
3. วัตถุดิบอาหารและงานเตรียม
4. การคํานวณและหนวยการวัดในงานโภชนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

5. การดัดแปลงอาหารไทยเพื่อสุขภาพ
6. การดัดแปลงอาหารทองถิ่นเพื่อสุขภาพ
7. การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ
8. อาหารวางและขนมเพื่อสุขภาพ
9. ศิลปะการจัดตกแตงอาหารและการจัดเลี้ยง
10. ธุรกิจอาหารและผูประกอบการรายใหม

เพื่มเสริมทักษะดานการตกแตงอาหารสุขภาพใหนารับประทาน
เพื่อเพิ่มทักษะทางธุรกิจการและการตลาดเพื่อใหสามารถเปน
ผูประกอบการทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร
11. โรคไมติดตอที่สัมพันธกับอาหารและภาวะวิกฤติ
เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่สัมพันธในงานโภชนาการ
12. โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ
เปนรายวิชาบูรณาการ โภชนาการชุมชน 1 และ 2
13. โภชนาการเพื่อการปรับรูปราง
เปนรายวิชาที่
14. การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ
เปนรายวิชาเพิ่มทักษะในการพัฒนาสื่อใหทันตอยุคสมัย
15. โปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหารและการประยุกตใช เปนรายวิชาเพิ่มทักษะในการใชโปรแกรมวิเคราะหคุณคาสารอาหาร
16. โภชนบําบัด
เปนรายวิชาที่รวม
17. การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ
เพิ่มเพิ่มทักษะการพูดและจิตวิทยา
18. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับงานโภชนคลินิก
เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษที่เฉพาะเจาะจงใหแกนักศึกษา
ยกเลิกจากแผนการเรียนหลักสูตรป 2562

ปรับการเรียนวิชาพื้นฐานเปนการเรียนเชิงประยุกตในรายวิชา
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในงานโภชนาการ
การคํานวณและหนวยการวัดในงานโภชนาการ
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รายวิชาที่ยกเลิก
1. ฟสิกสพื้นฐาน
2. ชีววิทยา 1
3. ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4. ชีววิทยา 2

เหตุผล
เพื่อเตรียมพื้นฐานการประกอบอาหารใหนักศึกษาเพื่อเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะพื้นฐานที่จําเปนการในคํานวนและหนวย
การวัดในงานโภชนาการและการกําหนดอาหาร
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรฯ
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5. ปฏิบัติการชีววิทยา 2
6. จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
7. เคมีทั่วไป
8. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
9. เคมีอินทรียพื้นฐาน
10. ชีวเคมี
11. ปฏิบตั ิการชีวเคมี
12. หลักสถิติ
13. โภชนาการชุมชน 1
14. โภชนาการชุมชน 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

รวมรายวิชาเปนวิชาโภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ
ตัดรายวิชาที่มีเนื้อหาไมสัมพันธในงานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร ออก
รวมรายวิชาเปนวิชาโภชนบําบัด

15. โรคติดตอและโรคไมติดตอทางโภชนาการ
16. โภชนบําบัดทางการแพทย 1
17. โภชนบําบัดทางการแพทย 2
รายวิชาเฉพาะเลือก
18. ระบาดวิทยาโภชนาการ
19. หลักโภชนาการสาธารณสุข
20. ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย
สถิตเิ พื่อการวิจัย

เหตุผล

ยกเลิกจากแผนการเรียนหลักสูตรป 2562

เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาไมสัมพันธในงานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร ออก
เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาไมสัมพันธในงานโภชนาการและการกําหนด
อาหาร ออก
นําเนื้อหาไปรวมกับรายวิชาใหม คือ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อสุขภาพ ซึ่งเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและการ

159

ภาคผนวก ฌ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
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ระบุความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
ดานการเรียนการสอน
จํานวนนักศึกษาแรกเขา
ผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาลดลงระหวางภาคการศึกษา
การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
ดานงบประมาณ
งบประมาณสําหรับการดําเนินงานของหลักสูตร
งบประมาณสําหรับการจัดสรรสิ่งสนับการสนับสนุนการเรียนรู
ดานการวิจัยและผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย

ปจจัยเสี่ยง
จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ
1. มีผลการเรียนไมผานเกณฑ (ผลการเรียน F)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยนอยกวา (GPAX) 2.00
1. นักศึกษาลาออกไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น
2. นักศึกษายายไปเรียนหลักสูตรอื่น
อาจารยลาออกระหวางภาคการศึกษา
1. งบประมาณไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานภายในหลักสูตร
2. การสงหลักฐานคืนเงิน ไมเปนไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. การจัดซื้อจัดจางไมตรงตามหมวดงบประมาณ
1. จํานวนสิ่งสนับการเรียนรูทางวิชาการไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
2. หองปฏิบัติทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร มีขนาดเล็ก ไมสามารถรองรับนักศึกษาไดครบทุกชั้นป
1.งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเปาหมาย
2. ขอจํากัดดานทุนสนับสนุนการวิจัยและเครื่องมือในการทํางานวิจัย
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หมายเหตุ S1 มีคาระหวาง 20-25 (สูงมาก), F มีคาระหวาง 10-19 (สูง) และ O, P มีคาระหวาง 1
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)
จํานวนนักศึกษาแรกเขา
ไมไดตามเปาหมาย

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)

ผลกระทบความรุนแรง
(2)

5

3

5 x 3 = 15

2

2

2

2x2=4

1

3

3

3x3=9

1

2

3

2x3=6

1

3

3

3x3=9

1

ระดับความเสี่ยง
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จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตาม
แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษ าขอ ง
หลักสูตรฯ
ผลการเรียนของนักศึกษา 1. มีผ ลการเรียนไมผานเกณฑ
(ผลการเรียน F)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยนอยกวา
(GPAX) 2.00
จํานวนนักศึกษาลดลง
1. นั ก ศึ ก ษาลาออกไปเรี ย น
ระหวางภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่น
2. นั ก ศึ ก ษ า ย า ย ไป เรี ย น
หลักสูตรอื่น
การคงอยูของอาจารย
อาจารย ล าออกระหว า งภาค
ประจําหลักสูตร
การศึกษา
งบประมาณสําหรับการ 1. งบประมาณ ไม เ พี ย งพอ
ดําเนินงานของหลักสูตร สํา หรับการดํา เนินงานภายใน
หลักสูตร
2. การสงหลัก ฐานคืน เงิน ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ ย ะ เว ล า ที่

โอกาสที่จะเกิด
(1)

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

งบประมาณสําหรับการ
จัดสรรสิ่งสนับการ
สนับสนุนการเรียนรู

งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปจจัยเสี่ยง)
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. การจัดซื้อจัดจางไมตรงตาม
หมวดงบประมาณ
1. จํ า นวนสิ่ งสนั บ การเรีย นรู
ทางวิ ช าการไม เ พี ย งพอกั บ
จํานวนนักศึกษา
2. หองปฏิบั ติทางโภชนาการ
และการกํ า หน ดอาห าร มี
ขนาดเล็ ก ไม ส ามารถรองรั บ
นักศึกษาไดครบทุกชั้นป
1.งานวิ จั ย และผลงานทาง
วิ ช าการของอาจารย ป ระจํ า
ห ลั ก สู ต ร ไม เป น ไป ต า ม
เปาหมาย
2. ขอจํา กั ดดา นทุน สนับ สนุ น
การวิจัย และเครื่องมือ ในการ
ทํางานวิจัย

โอกาสที่จะเกิด
(1)

ผลกระทบความรุนแรง
(2)

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)

3

3

3x3=9

1

2

3

2x3=6

1

ระดับความเสี่ยง
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หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได), 2 มีคาระหวาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคาระหวาง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได)
การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
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1

2

3

4

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
การควบคุมที่ควรจะมี
กิจกรรมของหลักสูตร)
(2)
(1)
จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมได ดํา เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต ร
ตามเปาหมาย
เชิงรุกอยางตอเนื่องและเขมแข็ง
ผลการเรียนของนักศึกษา





การควบคุมที่มีอยู วิธีจัดการความเสี่ยง
แลวไดผลหรือไม
(5)
(4)
.......ยอมรับ

 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง
.......ยอมรับ

 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง









.......ยอมรับ
 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง
.......ยอมรับ
 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ
(6)
-

-

-

-
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- แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล
- จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอน
เปดภาคการศึกษา
- จัดใหมีการเรียนเสริมในรายวิชาที่มี
ปญหาผลการเรียนผิดปกติ
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ล ด ล ง - แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล
ระหวางภาคการศึกษา
การคงอยูของนักศึกษา
- จั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
นักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย
การคงอยูของอาจารยประจํา - แต ง ตั้ ง อาจ ารย พี่ เลี้ ยงสํ า ห รั บ
หลักสูตร
อาจารยใหม
- อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รร ว มกั น
จั ด หาภาระงานสอนนอกหลั ก สู ต ร
กรณีชั่วโมงไมพอตามกําหนด
-ส ง เส ริ ม ก า ร ทํ า ง า น เป น ที ม
เสริ ม สร า งความสุ ข ในการทํ า งาน

การควบคุมที่มีอยู
แลว (3)
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5

6

7

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร)
(1)

การควบคุมที่ควรจะมี
(2)

ภายในหลักสูตรฯ
งบ ป ระ ม าณ สํ าห รั บ ก า ร - จัดทําแผนงบประมาณหลักสูตร
ดําเนินงานของหลักสูตร
- แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ผู ดู แ ลงานด า น
การเงินและพัสดุ
งบ ป ระ ม าณ สํ าห รั บ ก า ร - แตงตั้ งอาจารย ผู ดูแ ลสิ่งสนั บ สนุ น
จัดสรรสิ่งสนั บการสนับ สนุ น การเรียนรู
การเรียนรู
- แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ใ นการบริ ห าร
จัดการหองปฏิบัติการ
งานวิจัยและผลงานทาง
- สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร
วิชาการของอาจารย
อบรมการทําวิจัยและผลงานวิชาการ
- แต ง ตั้ ง อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
งานวิ จั ย เพื่ อแลกเป ลี่ ย นและให
แนวทางในการทํางานวิจัย
-ส นั บ ส นุ น ก าร ข อ งบ ป ร ะ ม า ณ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากหน ว ยงาน
ภายในและภายนอก



หมายถึง มี
หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย

การควบคุมที่มีอยู
แลวไดผลหรือไม
(4)













 หมายถึง มีแตไมสมบูรณ
 หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ

วิธีจัดการความเสี่ยง
(5)
.......ยอมรับ
 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง
.......ยอมรับ
 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง
.......ยอมรับ
 ควบคุม
.......ถายโอน
.......หลีกเลี่ยง

× หมายถึง ไมมี
× ไมไดผลตามที่คาดหมาย

หมายเหตุ
(6)
-

-

-
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หมายเหตุ ชอง 3
ชอง 4

การควบคุมที่มีอยู
แลว (3)
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กระบวนการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
เรื่องทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
หลั ก สู ต รฯ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ประชาสั ม พั น ธ ร ว มกั บ คณะฯ
และมหาวิ ท ยาลั ย และเพิ่ ม
ชอ งทางในการประชาสัม พั น ธ
หลักสูตรฯ

การควบคุม
ที่มีอยู
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

- ดําเนินการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
ตามโรงเรียนเครือขาย
และโรงเรียนนอกพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธผานสื่อ
โซเชียลมีเดียตางๆ เชน
Website มหาวิทยาลัย
และ Webpage ของ
หลักสูตรฯ
- การประชาสัมพันธผาน
ศิษยปจจุบันของ
หลักสูตร

ความเสี่ยงสูง

ควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

จํานวนนักศึกษาไม - จัดเตรียมความพรอมใน
เปนไปตาม
การประชาสัมพันธ
แผนการรับ
• เนื้อหาในการพูด
นักศึกษาของ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตรฯ
หลักสูตร
• แผนพับ
• วิดีโอประชาสัมพันธ
หลักสูตร
- การจัดทําตารางออก
ประชาสัมพันธของ
หลักสูตร
- การใหนักศึกษาเขามามี
สวนรวมในการ
ประชาสัมพันธ

กําหนด
เสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ
(7)
อาจารยและ
เจาหนาที่
ประจํา
หลักสูตร
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กระบวนการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
การควบคุม
เรื่องทีป่ ระเมินและ
ที่มีอยู
วัตถุประสงคของการควบคุม
(2)
(1)
- แ ต ง ตั้ ง อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า - จัดใหนักศึกษาเขาพบ
หลักสูตรเปน อาจารยที่ป รึกษา อาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
ติดตามผลการเรียน
ดูแลควบคุม
- อาจารยที่ ป รึ กษาดํา เนิ น การ
ติดตามกํา กับ ดูแลผลการเรียน
ของนักศึกษาเปนรายบุคคล
- จัด ใหมี ก ารเรีย นชดเชย และ
ก า ร ป รั บ พื้ น ฐ า น วิ ช า
วิทยาศาสตร

- อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
ติ ด ตามอั ต ราการคงอยู
ของนักศึกษาแตละชั้นป
-ดํ า เนิ น กิ จ กรรมและ
โครงการให มี ก ารสาน

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ควบคุม

ผ ล ก า ร เรี ย น ใน
ราย วิ ช าพื้ นฐาน
ทางวิทยาศาสตรไม
ผานเกณฑ (ผลการ
เรียน F)
2. ผ ล ก า ร เรี ย น
เฉลี่ยของนักศึกษา
ชั้นป ที่ 1 นอยกวา
(GPAX) 2.00

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ควบคุม

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

- จัดตารางใหนักศึกษา
เขาพบอาจารยที่ปรึกษา
- จัดตารางใหนักศึกษา
เขาพบอาจารยประจํา
รายวิชาที่มีแนวโนมวาผล
การเรียนจะไมผานเกณฑ
เพื่อเรียนเสริม
- จัดกิจกรรมทบทวน
เนื้อหาในรายวิชาที่มี
แนวโนมวาผลการเรียนจะ
ไมผานเกณฑโดยรุนพี่
หรือเพื่อนรวมชั้นที่มีผล
การเรียนดี
อัตราการคงอยูของ - จัดกิจกรรมเพื่อสราง
นักศึกษาลดลง
ความสัมพันธที่ดีของ
นักศึกษา และสรางความ
ภาคภูมิใจตอหลักสูตรฯ
- จัดโครงการเพื่อสราง

กําหนด
เสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ
(7)
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร
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- จัดกิจกรรมสานสัมพันธใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อน
รวมชั้น
- มีระบบสายรหัสในการดูแลให
คํา ปรึกษาของนักศึกษาภายใน

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
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กระบวนการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
เรื่องทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)
หลักสูตรฯ
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให เกิ ด ความ
ตระหนั ก หรื อ ความสํ า คั ญ ใน
วิชาชีพ
- แจงแผนการดําเนินงานในการ
ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ทั้ ง ใน
และตางประเทศ
- จัด กิจ กรรมการใหคํ า ปรึก ษา
ทางโภชนาการและการกําหนด
อาหาร

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

สัมพันธของนักศึกษา
- ดําเนินกิจกรรมเพื่อให
นักศึกษาเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในวิชาชีพ

- ประชุมเพื่อชี้แจง
อาจารยใหม
- ประชาสัมพันธ
โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ควบคุม

อัตราการคงอยู
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

กําหนด
เสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ
(7)

แรงจูงใจในการเรียนให
ประสบผลสําเร็จ โดยการ
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพระหวางศิษย
เกาและศิษยปจจุบัน
- จัดโครงการเพื่อเขารวม
กิจกรรมสรางเครือขายใน
วิชาชีพรวมกับสถาบันอื่น
ที่มีชื่อเสียงเพื่อสรางแรง
บันดาลใจในวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมสราง
อาจารย
ความสุขในการทํางาน
ประจํา
ระหวางอาจารยประจํา หลักสูตร
หลักสูตร ทั้งในและนอก
สถานที่ ปละ 1 ครั้ง เพื่อ
อัตราการคงอยูของ
อาจารยคงที่
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- แตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับ
อาจารยใหม
- แตงตั้งอาจารยบัดดี้
- ส ง เส ริ ม อ า จ า ร ย ให ม ใน
หลั ก สู ต รในการพั ฒ นาทั ก ษะ
วิ ช า ชี พ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
มหาวิทยาลัยฯ

การควบคุม
ที่มีอยู
(2)
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กระบวนการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
การควบคุม
เรื่องทีป่ ระเมินและ
ที่มีอยู
วัตถุประสงคของการควบคุม
(2)
(1)
- ประชุ ม ร ว มกั น จั ด ทํ า แผน - นําเสนอแผน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป ใ ห งบประมาณประจําปของ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข อง หลักสูตรตอคณะ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯและรายวิ ช าที่
เปดสอนในหลักสูตรฯ
- แตงตั้งอาจารยเปนกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุด
- เสนอความตองทรัพ ยากรต อ
สํานักวิทยบริการ

- อาจารยผูดูแลดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
สํารวจความตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุดของ
อาจารยในหลักสูตร

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ควบคุม

งบประมาณยังไม
เพียงพอในการ
ดําเนินงานภายใน
หลักสูตร

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ควบคุม

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

- สรางเครือขายความ
รวมมือและการสนับสนุน
ดานงบประมาณรวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกใน
การโครงการภายใน
หลักสูตรฯ
จํานวนทรัพยากร - สํารวจความตองการ
ยังไมเพียงพอและ ของนักศึกษาตอสิ่ง
ครอบคลุมตอความ สนับสนุนการเรียนรูและ
ตองการของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารยและ
นักศึกษาใน
หลักสูตร
งานวิจัยที่มีการ
- บูรณาการงานวิจัย
เผยแพรในระดับ รวมกับการเรียนการสอน
นานาชาติยังมี
ในรายวิชาของหลักสูตรสู
จํานวนนอย
การเผยแพรงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ

กําหนด
เสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ
(7)
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร

169128

- จัดทําแผนสงเสริมการทํางาน - จัดทํารายงานสรุปผล
วิจัยและผลงานทางวิชาการของ การทําวิจัยและผลงาน
อาจารย
ทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
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กระบวนการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
เรื่องทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่มีอยู
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

การจัดการ
ความเสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(ปจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

กําหนด
เสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ
(7)

- สงเสริมการเขารวม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนงานวิจัย

ผูรายงาน อาจารยสุจาริณี สังขวรรณะ
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

170128
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