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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2564 
********************************* 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ     :  เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 
หมวดที่  1  ลกัษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Health and Cosmetic Product Development 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง) 
 :  วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Health and Cosmetic Product Development) 

                 :  B.Sc. (Health and Cosmetic Product Development) 
 
3. วิชาเอก : 2 วิชาเอก (Major) ได้แก่ 
 3.1  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Health Product Development) 
 3.2  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง (Cosmetic Product Development) 
 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี 
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  หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ปี 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ปี 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................... 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ  
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............... 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รบัทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

  ช่ือสถาบัน..................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.................................................. 

   เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปรญิญา 
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 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 
5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เมื่อวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในการ
ประชุมครั้งที่ 34 (2/2563) เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 63 (1/2563) เมื่อ
วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 80 (2/2563) เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 

 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งที่ 168 (5/2563) เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1  ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
8.2  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง  
8.3  นักวิจัยและให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
8.4  ผู้แทนฝ่ายขาย ผู้เช่ียวชาญของบริษัทผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
8.5  ครู อาจารย์ และบุคลากรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
8.6  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
1 พรดรัล จุลกัลป์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2541 

ภาคผนวก ง 

2 ธนพล กิจพจน์ อาจารย์ ปร.ด.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 
วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

ภาคผนวก ง 

3 ญาณิศา จินดาหลวง อาจารย์ วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

ภาคผนวก ง 

วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาํอาง 
1 จิรศิต อินทร อาจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง 

2 ศนิพร จันทร์บุรี อาจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 

ภาคผนวก ง 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

3 เฉลิมพร ทองพูน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

วท.ด.(เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
วท.ม.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
วท.บ.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

ภาคผนวก ง 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมาต้ังแต่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศอย่างรุนแรง ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกประเทศท่ี
ค่อนข้างผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลายเป็นอุปสรรคที่ท้าทายสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือโอกาสใน
การสร้างอาชีพในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจมากขึ้นน้ัน ในทางกลับกัน
แนวโน้มของธุรกิจที่เกาะไปกับกระแสเพ่ือสุขภาพกลับไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักและยังมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
วัยรุ่น วัยทํางาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมีจํานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งกลายเป็นตลาดสําคัญที่ผู้
ประกอบธุรกิจหลายกลุ่มต้องการเข้ามาทําตลาด อย่างไรก็ตามผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสามารถรับรู้และเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพและความงามได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทํา ให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจจะต้องปรับตัวและรับมือกับ
การแข่งขันกันรุนแรงขึ้นเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ดังน้ันผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่
ธุรกิจน้ีจึงไม่สามารถนําเสนอสินค้าแบบปกติหรือเพียงเพราะเกาะกระแสรักสุขภาพได้อีกต่อไป แต่
ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ธุรกิจหรือสินค้าสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้ได้มากที่สุด จากการท่ีกระแสรักสุขภาพและความงามยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ตลาด
สินค้าเพ่ือสุขภาพ (เช่น วิตามิน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความงาม รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์) ซึ่งมีมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีด้วยพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทํา ให้ความต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพของแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างกันไป ซึ่ง
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จากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (พ.ศ.2560) ได้ระบุว่าผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนตลาดที่สําคัญและมีบทบาทมากขึ้นในระยะ
ข้างหน้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสําคัญออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
รักสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน จะทําให้ความต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพและความงามของ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปด้วย 

นอกจากน้ี จากการที่ประเทศไทยที่มีจุดเด่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให้ไทยเป็น
ประเทศที่มีสมุนไพรเกิดขึ้นมากและหลากหลายชนิด จากกระแสของการแพทย์ทางเลือก ทําให้เครื่องสําอาง 
อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาจากสมุนไพรเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก นโยบายภาครัฐในปัจจุบันมีการ
สนับสนุนการผลิตสมุนไพรพ้ืนบ้านไทยอย่างจริงจังจนทําให้เกิดผู้ประกอบการด้านการผลิตสมุนไพรไทยข้ึนมา
อย่างมาก อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกในตลาดทวีปเอเชีย ตลาด
ส่งออกที่สําคัญ อาทิเช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม และบาห์เรน โดยภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสมุนไพรไทย มีอัตราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 3 หรือมีมูลค่า 2.5 - 3 แสนล้านบาท (สมาคมสมุนไพรไทย, 2560) ส่วนตลาดเคร่ืองสําอางของไทย มี
มูลค่าการเติบโตประมาณร้อยละ 10 มูลค่าการส่งออกประมาณ 2 แสนล้านบาท และมีโอกาสที่จะเติบโต
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 15 - 20 หลังเปิดตลาด AEC (คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย, 2561) 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
นอกเหนือจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจแล้ว ประเทศไทยยังมีการเปลี่ยนแปลง

สถานการทางด้านสังคมที่เห็นได้ชัดเจน ถ้าอ้างอิงจากองค์การสหประชาชาติ (UN) เรื่องสังคมผู้สูงอายุ อาจ
กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) เน่ืองจากสัดส่วนประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 14 ประกอบกับการที่อัตราการเกิดของคน
ไทยลดลงอย่างมาก และชีวิตของคนไทยยืนยาวขึ้น โครงสร้างของประชากรไทยจะสูงอายุขึ้นอย่างเร็วมาก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสู่สังคมสูงวัยดังกล่าว ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ คือ ภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น ภาระ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐและภาคครัวเรือนในการดูแลผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น กระทบต่อฐานะทางการเงินการคลัง
ของประเทศ รูปแบบของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น การผลิตสินค้าและบริการพ้ืนฐาน
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุให้มากขึ้น การที่กระแสการดูแล
สุขภาพและความงามที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มผู้บริโภคหลัก ๆ อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 
และกลุ่มคนรุ่นใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะตอบรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มน้ันจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ
ของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างดี และส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
อย่างแท้จริง เช่น การมุ่งเป้าที่กลุ่มผู้สูงอายุน้ัน นอกจากการเน้นการสร้างความน่าเช่ือถือในเรื่องของคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการให้กับผู้สูงอายุแล้ว การตัดสินใจซื้อสินค้าเพ่ือสุขภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุส่วนหน่ึงอาจจะมาจากผู้ดูแล เช่น บุตรหลาน ซึ่งในหลายครอบครัว บุตรหลานถือเป็นแหล่งรายได้
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หลักของผู้สูงอายุ ดังน้ันการที่ผู้ผลิตจะนําเสนอสินค้าเพ่ือเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ อาจจะต้องคํานึงถึงความพึง
พอใจของบุตรหลาน ซึ่งเป็นคนท่ีตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วย หรือการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
ซึ่งรักอิสระ มีความอิสระทางความคิด มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี ไม่ชอบ
หมกมุ่นกับการทํา อย่างใดอย่างหน่ึงมากเกินไป สินค้ารูปแบบเดิม ๆ ที่เคยเป็นที่ช่ืนชอบมาก่อนอาจจะถูก
ทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสินค้าแบบอื่น ๆ ได้ทันทีหากคนกลุ่มน้ีรู้สึกว่าสินค้าเดิมไม่น่าสนใจ ไม่ตอบ
โจทย์ ได้เจอหรือทดลองสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้มากกว่า เป็นต้น 

 นอกจากน้ีการจัดทําหลักสูตรน้ีได้คํานึงถึงสภาพแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ โดยเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีความหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรทั้งผลไม้ พืชผักสมุนไพร และมี
กลุ่มชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของท้องถิ่นหลายกลุ่ม อีกทั้งสถานที่ต้ังยังเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน ทําให้มีความได้เปรียบในเรื่องการกระจายสินค้า โดยสามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ
ดังกล่าว เช่น ประเทศจีน เวียดนาม ได้ง่าย นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ทางการเกษตร กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการขยาดย่อม และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ต้ังอยู่โดยรอบ จะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ขอความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในท้องถิ่น จึงเป็นส่วน
สําคัญที่มหาวิทยาลัยได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการท่ีธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพและความงามที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับสุขภาพและเคร่ืองสําอางมีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นใกล้เคียงกับที่ต้ังของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักให้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพ่ือแปรรูปและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
โดยผนวกองค์ความรู้ในต้านต่าง ๆ เช่น การค้นหาวัตถุดิบใหม่ การสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ การสกัดสาร
จากธรรมชาติ การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดและการประยุกต์ใช้ การพัฒนาสูตรและกระบวนการในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและออกแบบการทดลองการผลิต การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้าน
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสาทสัมผัส การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการวิจัย
ผู้บริโภค การคํานวณต้นทุน การจัดการวางแผนการตลาด การจัดการศึกษาโดยการเช่ือมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องตลอดจนด้าน
การตลาดอย่างครบวงจรจะทําให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ อันจะ
นําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความ
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ปลอดภัย สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีกําลังซื้อใน
ปัจจุบันและทิศทางความต้องการในอนาคต และพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว อันจะนําไปสู่การจ้าง
งานและการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป นอกจากน้ี
หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษารวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรัก
และผูกพันต่อท้องถิ่น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ซึ่งในมาตรา 7 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู รวมถึงการพัฒนาสาขาวิชาชีพที่
เก่ียวข้องกับท้องถิ่น 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนในคณะอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อ
ให้บริการคณะอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา จัดสอนโดยอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
13.2.1 วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรที่รับผิดชอบสอนให้กับนักศึกษา
คณะ/หลักสูตรอ่ืน 

- ไม่มี 
13.4 การบริหารจัดการ 

13.4.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ดําเนินการ 

13.4.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับดูแล โดยประสานงานกับกองบริการ
การศึกษาเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง สร้างบัณฑิตที่ต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตได้ และขายเป็น  
1.2 ความสําคญัของหลักสูตร 

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมดูแลรักษาสุขภาพและความงามยังผลทําให้ธุรกิจทางด้านการดูแล
สุขภาพและความงามเติบโตและมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับสุขภาพและ
เครื่องสําอางมีการเปล่ียนแปลงตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางเป็น
หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การประเมินผู้บริโภค การตลาด ตลอดจนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ อัน
จะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอางที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย วัตถุดิบทาง
การเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
พัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ อันจะนําไปสู ่การจ้างงานและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่าง
ย่ังยืนต่อไป  

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง เป็น

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1.3.1 มีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
1.3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
1.3.3 สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การทํางานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

เครื่องสําอาง และนําผลงานที่ในระหว่างการศึกษานําไปพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
และสังคมต่อไป 
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1.4 คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

เครื่องสําอาง มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4.2 มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพและเคร่ืองสําอางอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างนวัตกรรม และนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
1.4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาโดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางและสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
1.4.4 มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
1.4.5 มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

1.5 ผลลพัธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปขีองนักศึกษา 
นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ชั้นปีที่ 1 - มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการ เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการ

ดํารงชีวิตในสังคม 
- มีความรู้พ้ืนฐานเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทั่วไปในการดํารงชีวิต 
- สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

ชั้นปีที่ 2 - มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น 
- มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวัตถุดิบ สารเคมี และการแปรรูปทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะในการทํางานทางด้านการวางแผนและออกแบบ

การทดลอง  
ชั้นปีที่ 3 - มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน กฎหมาย การจัดการตลาด 

- มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
- มีความสามารถในการเลือกใช้วัตถุดิบและสารเคมี เทคนิคทางด้านกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและออกแบบการทดลอง เพ่ือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

- สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  
- มีความสามารถในการใช้การประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ เคมี กายภาพ จุลินทรีย์ 

รวมท้ังการประเมินทางประสาทสัมผัส เพ่ือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 



(มคอ.2) หน้า 12 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2564  

นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ชั้นปีที่ 4 - มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

- ทราบวิธีการวิจัยผู้บริโภคเพ่ือให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค 
- มีความสามารถการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศที่ด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถนํามาข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม 

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานเร่ืองต่าง ๆ ระหว่างบุคคลทั้งบุคคลใน
ตําแหน่งที่ตํ่ากว่าและสูงกว่า สามารถทํางานเป็นกลุ่ม ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ โดยสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

1.6 ผลลพัธ์การเรยีนรูข้องหลักสูตร 
 1.6.1 ผลลพัธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร 

1) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง รวมถึงสามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น  

2) สามารถพัฒนาทักษะความรู้พ้ืนฐานเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอางใหม่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้า
ใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ อันจะ
นําไปสู่สยการจ้างงานและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป 

3) มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ทางวิชาการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ในและต่างประเทศที่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานเรื่องต่าง 
ๆ ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้มีการนําผลงานสร้างสรรค์จากนักศึกษามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบริการชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
รวมถึงต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 1.6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา 
1) ชุดวิชาที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าสําหรับการประกอบธุรกิจ 

1.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 1 (PLO) 
1.1.1) PLO1 สามารถเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าที่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด 
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1.1.2) PLO2 คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้า 

1.1.3) PLO3 วางแผนธุรกิจและออกแบบการตลาดผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้า 

1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 1 (CLO) สารประกอบและวัตถุดิบใน
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

1.2.1) CLO1 ทราบชนิดของสารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้า  

1.2.2) CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของสารประกอบและ
วัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

1.2.3) CLO3 สามารถเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้าที่มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  เหมาะสมกับความต้องการ 

1.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 2 (CLO) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

1.3.1) CLO1 ทราบสูตรตํารับและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้า 

1.3.2) CLO2 สามารถพัฒนาแนวคิดและผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า
ที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

1.3.3) CLO3 ทราบคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
1.3.4) CLO4 สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวหน้า 
1.4) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 3 (CLO) การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอาง 
1.4.1) CLO1 ทราบความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน 
1.4.2) CLO2 ทราบแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
1.4.3) CLO3 ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
1.5) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 4 (CLO) ประสบการณ์วิชาชีพด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
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1.5.1) CLO1 มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
2) ชุดวิชาที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายสําหรับการประกอบ

ธุรกิจ 
2.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 2 (PLO) 

2.1.1) PLO1 สามารถเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายที่ตรง
กับความต้องการของตลาด  

2.1.2) PLO2 คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดผิวกาย 

2.1.3) PLO3 วางแผนธุรกิจและออกแบบการตลาดผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิวกาย 

2.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 1 (CLO) สารประกอบและวัตถุดิบใน
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 

2.2.1) CLO1 ทราบชนิดของสารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดผิวกาย 

2.2.2) CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของสารประกอบและ
วัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 

2.2.3) CLO3 สามารถเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดผิวกายที่มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  เหมาะสมกับความต้องการ 

2.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 2 (CLO) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 

2.3.1) CLO1 ทราบสูตรตํารับและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิวกาย 

2.3.2) CLO2 สามารถพัฒนาแนวคิดและผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ผิวกายที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

2.3.3) CLO3 ทราบคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
2.3.4) CLO4 สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทํา

ความสะอาดผิวกาย 
2.4) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 3 (CLO) การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอาง 
2.4.1) CLO1 ทราบความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน 
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2.4.2) CLO2 ทราบแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

2.4.3) CLO3 ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 

2.5) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 4 (CLO) ประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 

2.5.1) CLO1 มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว
กาย 

3) ชุดวิชาที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือยสําหรับ
การประกอบธุรกิจ 

3.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 3 (PLO) 
3.1.1) PLO1 สามารถเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการ

ปวดเมื่อยที่ตรงกับความต้องการของตลาด  
3.1.2) PLO2 คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.1.3) PLO3 วางแผนธุรกิจและออกแบบการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 1 (CLO) วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.2.1) CLO1 ทราบชนิดของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทา

อาการปวดเมื่อย 
3.2.2) CLO2 มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของวัตถุดิบที่เก่ียวข้อง

กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.2.3) CLO3 สามารถเลือกใช้วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทา

อาการปวดเมื่อยที่มีความปลอดภัยและมาตรฐาน ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ 
3.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 2 (CLO) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.3.1) CLO1 ทราบสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ

บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.3.2) CLO2 สามารถพัฒนาแนวคิดและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ

บรรเทาอาการปวดเมื่อยที่มีความปลอดภัย มาตรฐานและมีคุณภาพ 
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3.3.3) CLO3 ทราบคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
3.3.4) CLO4 สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.4) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 3 (CLO) การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.4.1) CLO1 ทราบความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน 
3.4.2) CLO2 ทราบแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.4.3) CLO3 ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.5) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่ 4 (CLO) ประสบการณ์วิชาชีพด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
3.5.1) CLO1 ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ

บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มมีาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดย สกอ.
 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. เล่มหลักสูตร 

2. หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. มีคณะกรรมการดูแลเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1 .  รายงานผลจากการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตรเป็นประจําทุกปี  

3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

1. มีการประเมินรายวิชาที่เปิด
สอนและอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร 

1. รายงานผลจากการประเมินจาก
อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
เป็นประจําทุกภาคการศึกษา 

4. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

1.สํารวจความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

1. รายงานผลการประเมินความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
2. ร้อยละการมีงานทําของบัณฑิต  

5. การพัฒนามาตรฐานอาจารย์
และงานวิจัย 

1. สนับสนุนให้อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและ/หรือนําเสนอ
งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์และ
นักศึกษาขอทนุสนับสนุน
การศึกษาและ/หรือการวิจัย 

1. จํานวนโครงการท่ีทําและจํานวน
ผลงานทางวิชาการที่มีการนําเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. จํานวนทุนสนับสนุนการศึกษา
และ/หรือการวิจัย 
 

6. การเสริมทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. สอดแทรกกิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเอกหรือ
รายวิชาอ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษระบุไว้ใน มคอ.3 
2. รายงานของนักศึกษาที่ได้ค้นคว้า
จากเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. การพัฒนาทรัพยากรและแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ 

1. จัดหาหนังสือ ตําราและ
เอกสารประกอบการสอนในแต่
ละรายวิชา 
2. จัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลเพ่ือ
การค้นคว้างานวิจัยทั้งที่เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์และด้วยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
3. จัดหาครุภัณฑ์ประกอบการ
เรียนการสอน รวมไปถึงการวิจัย 

1. จํานวนหนังสือ ตําราและเอกสาร 
ประกอบการสอนในแต่ละรายวิชา  
2. จํานวนทรัพยากรฐานข้อมลูใน
รูปแบบต่างๆ 
3.จํานวนครุภัณฑ์ประกอบการ เรียน
การสอนรวมไปถึงการวิจัย 

2. มีห้องปฏิบัติการที่ทุกสาขาวิชา
สามารถใช้ทรพัยากรร่วมกันได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติ 
การของสาขาวิชาหรือของคณะให้
เป็นห้องปฏิบัติการกลาง 

1. ห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
ตรงกับความต้องการ 

3. อาจารย์ในหลักสูตรหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรงกับสาขาวิชาให้
เพียงพอกับรายวิชาที่เปิดสอน 

1. จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาเพ่ิมเติม 

1. อาจารย์ในหลักสูตรหรืออาจารย์
พิเศษที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่เพ่ิมขึ้น 
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2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทั้ง
ในด้านวิชาการ กิจกรรม และการ
ดําเนินชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 
แก่นักศึกษา 

1. จัดใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษา
สําหรับนักศึกษาแต่ละช้ันปีและ
จัดให้มีช่ัวโมงสําหรับให้คําปรึกษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเ่พ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะทาง
ปัญญา สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  การปรับตัวและ
เทคนิคการเรียนรู้ 
3. มีการติดตามประเมินผลการให้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านระบุเวลา
การให้คําปรึกษาต่อนักศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาคงอยู่ในช้ันปีที่
สองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. รายงานผลการให้คําปรึกษาต่อ
นักศึกษา 

2. การพัฒนานักศึกษามีปัญหา
ด้านการเรียนในรายวิชาที่มีความ
ถนัดค่อนข้างน้อย 

1. จัดการสอนเสริมทางด้านวิชาที่
เก่ียวข้องกับสายวิทยาศาสตร์ 
เช่น ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา 
ตามความต้องการของนักศึกษา 
การสอนเสริมอาจจัดโดยอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์
ภายนอกหลักสูตร หรือนักศกึษา
รุ่นพ่ี ในรายวิชาที่ต้องการให้มี
การจัดการสอนเสริม 

1. ผลการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาที่มีการจัดสอนเสริม 

3. การพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1. จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ ทักษะทางด้าน
อาชีพ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
หรืออาจมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และกิจกรรมเสริมความสมัพันธ์
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพแก่นักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
4. มีการแนะแนวอาชีพให้คํา 
แนะนําด้านการออกไปประกอบ
วิชาชีพก่อนจบการศึกษาหรือการ
เตรียมตัวเพ่ือการสมัครงาน 

1. จัดให้มีกิจกรรมการแนะแนว
อาชีพหรือกิจกรรมแนะนําการ
เตรียมตัวเพ่ือการสมัครงาน 
 

1. กิจกรรมการแนะแนวอาชีพในวัน
ปัจฉิมนิเทศของคณะฯ หรือกิจกรรม
แนะนําการเตรียมตัวเพ่ือการสมัคร
งาน 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษาเพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการให้คําปรึกษาและ
ความช่วยเหลือต่อนักศึกษาในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิต
หลังสําเร็จการศึกษา 

1. รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล
บัณฑิต 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. มีการสํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนํามาเป็นแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร 

1. สํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลสํารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน จํานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์ 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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2) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
1) มีความประพฤติดี 
2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่

กําหนดของสาขาวิชาน้ัน 
3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
4) มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
5) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง ในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาแรกเข้าทุก
คน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะกําหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ิมอีก 1 วิชา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - - 40 40 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบํารุงรักษา  
 - ค่าลงทะเบียน 640,000 1,280,000 1,920,000 2,560,000 2,560,000 
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 104,000 208,000 312,000 416,000 416,000 

รวมรายรับ 744,000 1,488,000 2,232,000 2,976,000 2,976,000 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดําเนินการ      

ค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวัสดุ 446,400 892,800 1,339,200 1,785,600 1,785,600 
รวม (ก) 446,400 892,800 1,339,200 1,785,600 1,785,600 

ข. งบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 148,800 297,600 446,400 595,200 595,200 

รวม (ข) 148,800 297,600 446,400 595,200 595,200 
รวม (ก) + (ข) 595,200 1,190,400 1,785,600 2,380,800 2,380,800 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน      33 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ     45 หน่วยกิต 
2.2.2) เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

  2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/          ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
   สหกิจศึกษา 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes   
GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Foundation English  
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture  
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills  

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 
 Contemplative  Education  
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GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life  
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of Life  
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development  
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 
 Music Appreciation  
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6) 
 Visual Art Aesthetic  
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6) 
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6) 
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Aesthetic of Digital Photography  
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
 Planning for Life with the Elderly  
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต 3(2-2-5) 
 Arts for Life  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society  
GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living  
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GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6) 
 Global Living  
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) 
 Law for Living   
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Economics in Daily Life  
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Wisdoms in Handicraft  
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) 
 Geosocieties of the Lower Northern Region  
GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Communication for Life  
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Media Literacy and Utilization of Information  
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6) 
 Phitsanulok Study  
GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6) 
 Cognizant of Finances  
GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education  
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6) 
 Anti-Corruption  
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Wisdom for Local Development  
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสาํหรับผู้ประกอบการยุคใหม ่ 3(3-0-6) 
 Design Thinking and innovation for New Age Entrepreneurs  
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1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  3    หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Statistics in Daily Life   
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life  
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Technology and Innovation for Sustainable Development  
GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Energy and Life  
GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Foods  
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Value-added Products from Local Wisdom  
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Plants in Daily Life  
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 Household Solid Waste Management  
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Energy  

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย   ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)
 Exercises for Health 
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GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)
 Recreation for Life 
GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
 Health for Life 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Handiworks in Daily Life 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
 Agriculture in Daily Life 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6)
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6)
 Creation Inspiration in Artworks 
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6)
 Healthy Life 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5)
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต  
2.1) วิชาแกน      33 หน่วยกิต 

CHEM111 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

3(3-0-6) 

CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

CHEM231 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Elementary Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Elementary Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

CHEM251 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Elementary Biochemistry 

3(3-0-6) 
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CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Elementary Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

CHEM261 เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
Elementary Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
Elementary Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

BIOL111
  

ชีววิทยาทั่วไป     
General Biology                  

3(3-0-6) 

BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

MICR111 จุลชีววิทยา 
Microbiology  

4(3-3-7) 

MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

STAT111 หลักสถิติ 
Principle of Statistics 

3(3-0-6) 

HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Statistics for Product Development 

3(3-0-6) 

2.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
2.2.1) เอกบังคับ    45 หน่วยกิต 
(1) วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 
Geosocial of Agricultural Systems in Lower-Northern Region 

3(3-0-6) 

HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางเบ้ืองต้น 
Introduction to Health and Cosmetic Products 

3(3-0-6) 

HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
 Marketing Management in Health and Cosmetic Product Development 
HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 1 

Health Product Processing 1 
3(2-3-5) 

HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
Packaging for Health Products 

3(2-3-5) 
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HCPD340  การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Quality Evaluation in Health and Cosmetic Products 

4(3-3-7) 

HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Principle of New Product Development 

3(2-3-5) 

HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง  
Roles of Consumers in Health and Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) 

HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Herbs for Health and Cosmetic Products 

3(2-3-5) 

HCPD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 2 
Health Product Processing 2 

3(2-3-5) 

HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
Innovation of Health Products 

3(2-3-5) 

HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
Quality Assurance in Health Product Development  

3(3-0-6) 

HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
Prototype Development 

3(2-3-5) 

HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
Sensory Evaluation 

3(2-3-5) 

HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic Product Development 

1(0-3-1) 

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละเคร่ืองสําอาง 
Special Problem in Health and Cosmetic Product Development 

1(0-3-1)

(2) วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocial of Agricultural Systems in Lower-Northern Region 
3(3-0-6) 

HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางเบ้ืองต้น 
Introduction to Health and Cosmetic Products 

3(3-0-6) 

HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
 Marketing Management in Health and Cosmetic Product Development 
HCPD270 สารประกอบในเคร่ืองสําอาง 

Ingredients in Cosmetic 
3(2-3-5) 
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HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Cosmetic Product Packaging 

3(2-3-5) 

HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Quality Evaluation in Health and Cosmetic Products 

4(3-3-7) 

HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  
Regulation and Safety of Cosmetic 

3(3-0-6) 

HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Principle of New Product Development 

3(2-3-5) 

HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง  
Roles of Consumers in Health and Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) 

HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Herbs for Health and Cosmetic Products 

3(2-3-5) 

HCPD382 การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Formulation of Cosmetic Products 

3(2-3-5) 

HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ  
Natural Cosmetic 

3(2-3-5) 

HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
Prototype Development 

3(2-3-5) 

HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
Sensory Evaluation 

3(2-3-5) 

HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic Product Development 

1(0-3-1) 

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละเคร่ืองสําอาง 
Special Problem in Health and Cosmetic Product Development 

1(0-3-1)

2.2.2) เอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
(1) วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

HCPD303  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Muscle Pain Relief Herbal Products  

3(2-3-5)

HCPD305  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและชะลอวัย 
Herbal Products for Health and Anti-aging 

3(2-3-5)
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HCPD307  ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพกับชีวิตสมัยใหม่  
Health Products and Modern Living 

3(2-3-5)

HCPD308 ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 
Food Products for Health and Beauty 

3(2-3-5)

HCPD313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
Development of Muscle Pain Relief Herbal Products and Packaging 

3(2-3-5)

HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Business Operation in Muscle Pain Relief Herbal Products 

3(3-0-6)

HCPD373 วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Ingredients in Muscle Pain Relief Herbal Product Development 

3(3-0-6)

HCPD395 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Field Professional Experience in Pain Relief Herbal Products 

1(100) 

HCPD452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 
Agro-Industrial Waste Product Development 

3(2-3-5)

HCPD453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
Indigenous Food Product Development 

3(2-3-5)

HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง 
Intermediate Moisture Food Product Development 

3(2-3-5)

HCPD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
Fermented Food Product Development 

3(2-3-5)

HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสขุภาพและเคร่ืองสําอาง 
Selected Topics in Health and Cosmetic Product Development 

3(3-0-6)

(2) วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
HCPD300  การพัฒนาเคร่ืองสําอางที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

Development of Cosmetics for Daily Use 
3(2-3-5)

HCPD301  ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับคนรุ่นใหม่ 
Skincare Products for New Generation 

3(2-3-5)

HCPD302  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวสําหรับคนรุ่นใหม่ 
Cleansing Products for New Generation 

3(2-3-5)

HCPD304  ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติ 
Deodorant Products from Natural 

3(2-3-5)
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HCPD306  การเลือกใช้เครื่องสําอางเพ่ือป้องกันมลภาวะในโลกยุคปัจจุบัน 
Selection of Cosmetic to Prevent Modern World Pollutions 

3(2-3-5)

HCPD311  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
Development of Facial Skincare Product and Packaging 

3(2-3-5)

HCPD312  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 
Development of Body Cleansing Product and Packaging 

3(2-3-5)

HCPD361  การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Business Operation in Cosmetic Products 

3(3-0-6)

HCPD371 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
Ingredients in Facial Skincare Products 

3(3-0-6)

HCPD372 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 
Ingredients in Body Cleansing Products 

3(3-0-6)

HCPD393  ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
Field Professional Experience in Facial Skincare Products 

1(100) 

HCPD394  ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 
Field Professional Experience in Body Cleansing Products 

1(100) 

HCPD431   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 
The Development of Aromatherapy Products 

3(2-3-5)

HCPD432 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Innovation of Cosmetic Products 

3(2-3-5)

HCPD441 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง 
Consumer Protection on Cosmetic 

3(3-0-6)

HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุจภาพและเคร่ืองสําอาง 
Selected Topics in Health and Cosmetic Product Development 

3(3-0-6)

2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา         7 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกแผนใดแผนหน่ึง ต่อไปน้ี 

    2.3.1) แผนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 

Preparation for Professional Experience in Health and Cosmetic 
Product Development 

1(0-3-1) 
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HCPD392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Field Professional for Experience in Health and Cosmetic Product 
Development 

3(200) 

HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Projects in Health and Cosmetic Product Development 

3(0-6-3) 

2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 
HCPD498 เตรียมสหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 

Co-operative Education Preparation in Health and Cosmetic Product 
Development 

1(0-3-1) 

HCPD499 สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
Co-operative Education in Health and Cosmetic Product Development 

6(--) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรน้ี 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
  (1) วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) มนุษยศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) สังคมศาสตร ์ - 
BIOL111     ชีววิทยาทั่วไป  

General Biology 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

STAT111 หลักสถิติ 
Principle of Statistics 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

AGS131  
 

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 
Geosocial of Agricultural Systems in  
 Lower-Northern Region 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 19 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) วิทย์-คณิต - 
CHEM111 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 

3(3-0-6) วิชาแกน  

HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางเบื้องต้น
Introduction to Health and Cosmetic 
Products 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 19 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) มนุษยศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) ภาษา  
MICR111 จุลชีววิทยา  

Microbiology 
4(3-3-7) วิชาแกน - 

CHEM231 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Elementary Organic Chemistry 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Elementary Organic Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Statistics for Products Development 

3(3-0-6) วิชาแกน STAT111 

HCPD280 การแปรรูปผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 1 
Health Product Processing 1 

3(2-3-5) เอกบังคับ -  

รวม 20 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) สร้างเสริม - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ภาษา - 
CHEM251 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  

Elementary Biochemistry 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Elementary Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

CHEM261 เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
Elementary Analytical Chemistry 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
Elementary Analytical Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

HCPD380 การแปรรูปผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 2 
Health Product Processing 2 

3(2-3-5) เอกบังคับ HCPD280 

รวม 17 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
Marketing Management in Health and 
Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง 
Quality Evaluation in Health and 
Cosmetic Products  

4(3-3-7) เอกบังคับ - 

HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Principle of New Product Development 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD370  พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Herbs in Health and Cosmetic Products 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั 
Sensory Evaluation 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

รวม 16 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
Packaging for Health Products 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ  
Quality Assurance in Health Product 
Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ HCPD340

HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
Prototype Development 

3(2-3-5) เอกบังคับ HCPD350

xxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกแผนประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง  
Roles of Consumers in Health and 
Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD391
  

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Preparation for Professional Experience in 
Health and Cosmetic Product 
Development 

1(0-3-1) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
Innovation of health products 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD490 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic 
Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละ
เครื่องสําอาง 
Special Problem in Health and 
Cosmetic Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

xxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 15 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
Field Professional for Experience in 
Health and Cosmetic Product 
Development 

3(200) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

HCPD391

HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Projects in Health and Cosmetic    
Product Development 

3(0-6-3) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

รวม 6 หน่วยกิต   
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สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD360  บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง  
Roles of Consumers in Health and 
Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
Innovation of health products 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic 
Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละ
เครื่องสําอาง 
Special Problem in Health and 
Cosmetic Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

HCPD498 เตรียมสหกิจศกึษาพัฒนาผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง 
Co-operative Education Preparation 
in Health and Cosmetic Product 
Development 

1(0-3-1) สหกิจศึกษา - 

xxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 15 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD499  สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Co-operative Education in Health and 
Cosmetic Product Development 

6(--) สหกิจศึกษา HCPD498

รวม 6 หน่วยกิต   
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  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2564  

  (2) วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) มนุษยศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) สังคมศาสตร ์ - 
BIOL111   ชีววิทยาทั่วไป  

General Biology 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

STAT111 หลักสถิติ 
Principle of Statistics 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

AGS131  
 

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 
Geosocial of Agricultural Systems in  
 Lower-Northern Region 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 19 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ภาษา - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) วิทย์-คณิต - 
CHEM111 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 

3(3-0-6) วิชาแกน  

HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางเบื้องต้น 
Introduction to Health and Cosmetic 
Products 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 19 หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 47 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) มนุษยศาสตร ์ - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) ภาษา  
MICR111 จุลชีววิทยา  

Microbiology 
4(3-3-7) วิชาแกน - 

CHEM231 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Elementary Organic Chemistry 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Elementary Organic Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Statistics for Products Development 

3(3-0-6) วิชาแกน STAT111

HCPD270 สารประกอบในเคร่ืองสําอาง 
Ingredient in Cosmetic 

3(2-3-5) เอกบังคับ -  

รวม 20 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) สร้างเสริม - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ภาษา - 
CHEM251 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  

Elementary Biochemistry 
3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Elementary Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

CHEM261 เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
Elementary Analytical Chemistry 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
Elementary Analytical Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) วิชาแกน - 

HCPD382 การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Formulation of Cosmetic Product 

3(2-3-5) เอกบังคับ HCPD270

รวม 17 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
Marketing Management in Health and 
Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง 
Quality Evaluation in Health and 
Cosmetic Product  

4(3-3-7) เอกบังคับ - 

HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Principle of New Product Development 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Herbs in Health and Cosmetic Products 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั 
Sensory Evaluation 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

รวม 16 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Cosmetic Product Packaging 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง 
Regulation and Safety of Cosmetic 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ  
Natural Cosmetic 

3(2-3-5) เอกบังคับ - 

HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
Prototype Development 

3(2-3-5) เอกบังคับ HCPD350

xxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกแผนประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง  
Roles of Consumers in Health and 
Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Preparation for Professional Experience 
in Health and Cosmetic Product 
Development 

1(0-3-1) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

HCPD490  สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic 
Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละ
เครื่องสําอาง 
Special Problems in Health and 
Cosmetic Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

xxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 15 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
Field Professional for Experience in 
Health and Cosmetic Product 
Development 

3(200) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

HCPD391

HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Projects in Health and Cosmetic    
Product Development 

3(0-6-3) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

- 

รวม 6 หน่วยกิต   
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สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง  
Roles of Consumers in Health and 
Cosmetic Product Development 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

HCPD490  สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic 
Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละ
เครื่องสําอาง 
Special Problem in Health and 
Cosmetic Product Development 

1(0-3-1) เอกบังคับ - 

HCPD498 เตรียมสหกิจศกึษาพัฒนาผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง 
Co-operative Education Preparation 
in Health and Cosmetic Product 
Development 

1(0-3-1) สหกิจศึกษา - 

xxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 15 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HCPD499 สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Co-operative Education in Health and 
Cosmetic Product Development 

6(--) สหกิจศึกษา HCPD498

รวม 6 หน่วยกิต   
3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 

การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร  มีความหมาย ดังน้ี 
  HCPD หมายถึง  อักษรย่อสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
  (Health and Cosmetic Product Development) 
เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 1-5 หมายถึงระดับปริญญาตรี  
เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชา ในหมวดสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วไป 
1 หมายถึง  กลุ่มวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน 
2         หมายถึง  กลุ่มวิชา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3  หมายถึง  กลุ่มวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 
4  หมายถึง  กลุ่มวิชา ระบบคุณภาพและการวัดค่าคุณภาพ 
5  หมายถึง  กลุ่มวิชา หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6  หมายถึง  กลุม่วิชา การบริหารจัดการและการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
7  หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
8  หมายถึง  กลุ่มวิชา หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
9  หมายถึง  กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (ปัญหาพิเศษ, 
           สหกิจศึกษา สัมมนา โครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์) 

 เลขหลักหน่วย  หมายถึง  ลําดับก่อนหลังของรายวิชา 
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 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น
เพ่ือหาหัวข้อเร่ือง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากส่ิงที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณาฉลาก
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ิมพูน

การใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
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GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน 
 
GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน 
 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน 

ชีวิตประจําวัน 
 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจําวัน 
 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอ่ืนๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
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GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
                  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึงอธิบาย
เรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้
ดีย่ิงขึ้น 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ

การส่ือสารภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานที่ที่สําคัญ
ของประเทศเกาหลี 
 
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Speaking and Listening Skills 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความส้ันๆ แล้วจับ

ใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเร่ืองที่ ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา นํ้าเสียง กิริยาท่าทางที่
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ 
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเอง 
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู ้การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความเมตตา 
และปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือ
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พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
สมดุล 
 
GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การต้ังคําถามทางปรัชญาคุณค่าของ

ปรัชญาสาขาต่างๆ ของปรัชญา ทัศนะเก่ียวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้เก่ียวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพ
การประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
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GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น 
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ

มนุษย์  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  

 
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจําวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ

ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
นําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
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GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบ้ืองต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงูอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
เกษียณการวางแผน และการต้ังเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนที่ชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 
 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 

การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพ่ือการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการต้ังเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 

 
GEHU113  ศิลปกรรมสําหรับชีวิต       3(2-2-5)                 
  Arts for life   
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง
รําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
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GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมในสงัคมปัจจุบัน 

 
GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา

สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 
GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
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GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน

การกําหนดกลยุทธ์การส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิดต่างๆ 
ในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทนัสื่อและการใชส้ารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อที่มี
ต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเน้ือหาผ่านสื่อสารมวลชน   
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จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร

ที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ 
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถิ่นตนเอง 
 
GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และดอกเบี้ย

เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบ้ืองต้น 
 
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตย 
พลเมืองอินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและ
การจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพ่ือสังคมที่ย่ังยืน 

 
GESO113 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ

สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
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ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

 
GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความสําคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม 

ประเทศชาติ และสังคมโลก สาเหตุของการทุจริต รูปแบบของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ความสําคัญของตนเองในฐานะท่ีเป็นพลเมือง รวมทั้งความรู้เก่ียวกับดัชนีช้ีวัด
การทุจริต ศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจน
ศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน    3(2-2-5) 

The King Wisdom for Local Development 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ

ย่ังยืนในชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

 
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสาํหรับผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6) 

Design Thinking and innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการทําธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พ้ืนฐานการเช่ือมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การทําธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ

และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจําวัน
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ทรัพยากร 

ธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชีครัวเรือน 

เบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตราดอกเบ้ียและเบ้ีย 
ประกันภัย 
 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไขทฤษฎี
บุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่ย่ังยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมที่ดี 
 
GESC107  พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 

Energy and Life 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี         
พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ

ความมั่นคงของชาติ พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 
GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ

อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Value-added Products from Local Wisdoms 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ความสําคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่เป็นอาหาร ไม่ใช่
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อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการประยุกต์ใช้ 
 
GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 

Plants in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชใน

ชีวิตประจําวัน ส่วนของพืชที่นํามาใช้ในประโยชน์วิชีวิตประจําวันในด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืช
เครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องสําอางและอ่ืนๆ 
 
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัด

ขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้ปนระโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียที่เป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 
GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกายความ

ต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดยเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
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GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ

นันทนาการในวัยต่างๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การนํา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

  
GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐม 

พยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ใน

บ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบ้ืองต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
งานเกษตรเบ้ืองต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ครอบครัวและปัจจัยที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย

ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้าการ
แต่งกายและศิลปะในการดํารงชีวิต 
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GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจนเกิดการ
ขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามท่ีต้องการ การออกแบบสร้าง 
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 
GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ

พัฒนาทักษะที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
 
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
สําคัญ 
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CHEM111 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
  General Chemistry 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักเคมีเบ้ืองต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  
พันธะเคมี แก๊ส สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบสเกลือและบัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 
 
CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-1) 
  General Chemistry Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาเคมีทั่วไป 
 
CHEM231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Elementary Organic Chemistry 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

อะตอมและโมเลกุล สเตอริโอเคมีเบ้ืองต้น ทฤษฎีพ้ืนฐานของสารประกอบอินทรีย์ เช่น 
โครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน คุณสมบัติ ปฏิกิริยาเคมี และกลไกการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งสารประกอบอินทรีย์ 
ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติก แฮไลด์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโตนและ กรดคาร์บอกซิลิก  
 
CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน     1(0-3-1) 
  Elementary Organic Chemistry Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคเบ้ืองต้น เช่น การสกัด การกลั่น การตกผลึกซ้ํา การแยกสาร 
ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติก 
แฮไลด์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโตน และกรดคาร์บอกซิลิก 
 
CHEM251 ชีวเคมีพื้นฐาน       3(3-0-6) 
  Elementary Biochemistry 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ความสําคัญของบัฟเฟอร์ ในสิ่ งมี ชี วิต เทคนิคการทําสารชีวโมเลกุลให้บริสุท ธ์ิ 
องค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้าง สมบัติทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ 
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CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน      1(0-3-1) 
  Elementary Biochemistry Laboratory  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการแยก การทดสอบสมบัติทางเคมีและการหาปริมาณสารชีวโมเลกุล 
เช่น โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลิอิก ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
เพ่ือศึกษาคุณสมบัติเบ้ืองต้นของสารชีวโมเลกุล 
 
CHEM261 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Elementary Analytical Chemistry 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

บทนําเก่ียวกับเคมีวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ 
อุปกรณ์ สารเคมี และหน่วยทางเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์หาปริมาณโดยการช่ังนํ้าหนัก
และการวิเคราะห์ด้วยวิธีปริมาตรวิเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการ
เกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 
CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน     1(0-3-1) 
  Elementary Analytical Chemistry Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบัติการการใช้เครื่องแก้วและเคร่ืองช่ัง อุปกรณ์พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
การไทเทรตประเภทต่างๆ และการวิเคราะห์หาปริมาณโดยการช่ังน้ําหนัก 
 
BIOL111 ชีววิทยาท่ัวไป                        3(3-0-6) 
  General Biology 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต 
เซลล์และเมแทบอลิซึม  พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 
BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป      1(0-3-1) 
  General Biology Laboratory 
  วิชาบังคับก่อน :  BIOL111 ชีววิทยาท่ัวไป หรือเรียนพร้อม 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาชีววิทยาทั่วไป 
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MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ                                   3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม
ที่สําคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 
MICR111 จุลชีววิทยา                                    4(3-3-7) 
  Microbiology 
  วิชาบังคับก่อน :  BIOL111 ชีววิทยาท่ัวไป   

ประวัติ เทคนิคพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยาสรีรวิทยา การ
เจริญเติบโต การสืบพันธ์ฎการควบคุม ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร ดิน นํ้าอากาศ การ
อุตสาหกรรม สุขาภิบาลโรคติดต่อและภูมิต้านทาน 
 
STAT111 หลักสถิติ       3(3-0-6) 
  Principle of Statistics 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมายของสถิติขอบเขตและประโยชน์ของสถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวันขั้นตอนในการ

ใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบ้ืองต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวิ
นาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงคําที่ได้จากตัวอย่างหลักการประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์และการแปลผลลัพธ์จากโปรแกรม
คํานวณทางสถิติ 
 
HCPD251     สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์     3(3-0-6) 
   Statistics for Product Development 
 วิชาบังคับก่อน :  STAT111 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองต้น การออกแบบและวาง
แผนการทดลอง สมการถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ เทคนิคทางสถิติ การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การประยุกต์สถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง   3(3-0-6) 
 Geosocial of Agricultural Systems in Lower-Northern Region  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคม ความสัมพันธ์ 
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน ระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหาร เครื่องมือในการวิเคราะห์
ระบบเกษตร แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา มุ่งเน้นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง   

 
HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Health and Cosmetic Products  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความหมาย ลักษณะ และประเภทของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง วัตถุดิบ
และหลักการเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 

 
HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 3(3-0-6) 

Marketing Management in Health and Cosmetic Product Development 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความหมายและความสําคัญของการจัดการและการตลาด กระบวนการจัดการและการ
วางแผนทางการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 

 
HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1    3(2-3-5) 
  Health Product Processing 1  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หลักการเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ หลักการทั่วไปของอาหารเชิงพันธภาพ 
และสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทของสารอาหารเชิงพันธภาพ หน้าที่และประโยชน์ของสารอาหารเชิงพันธ
ภาพและสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักการแปรรูปเบ้ืองต้นของผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ การวิเคราะห์คุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
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HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ    3(2-3-5) 
  Packaging for Health Product  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

บทบาทหน้าที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์
สําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

 
HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 4(3-3-7) 
  Quality Evaluation in Health and Cosmetic Product  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และ จุล
ชีววิทยา ที่มีความสําคัญในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง การกําหนดเค้าโครง
ผลิตภัณฑ์ 
 
HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่     3(2-3-5) 
  Principle of New Product Development  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง การสร้างแนวความคิด  
เทคนิคการคัดเลือกผลิตภัณฑ์  พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การสร้างและคัดเลือกแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและระบุข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 

 
HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

และเครื่องสําอาง     
  Roles of Consumers in Health and Cosmetic Product Development  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

บทบาทและพฤติกรรมของผู้บริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 
การกําหนดรูปแบบผู้บริโภค การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ  เทคนิคการวัดผล
ผู้บริโภค การทดสอบและวิจัยผู้บริโภค และการนําผลการวิจัยผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ 
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HCPD370 พืชสมุนไพรสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง  3(2-3-5) 
  Herbs for Health and Cosmetic Product  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร สารปฐมภูมิและทุติยภูมิ เทคนิคการสกัดและแยก
สารจากสมุนไพร การวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ การทดสอบความเป็นพิษ 
การประยุกต์ใช้สารสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 
 
HCPD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2    3(2-3-5) 
  Health Product Processing 2 
  วิชาบังคับก่อน :  HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 

การประยุกต์ใช้สารอาหารเชิงพันธภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระ เพ่ือนํามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขนมอบ  ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม  ผลิตภัณฑ์ซีเรียลและอาหาร
เช้า  ผลิตภัณฑ์นม  ผลติภัณฑ์ขนมหรือของว่าง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุ
เม็ดหรือแคปซูล 

 
HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ     3(2-3-5) 
  Innovation of Health Products  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

เทคโนโลยีการสกัดและการระเหย เทคโนโลยีการทําแห้ง เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชัน 
เทคโนโลยีของแคปซูลและการอัดเม็ด เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ กฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 
 
HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Quality Assurance in Health Product Development  

วิชาบังคับก่อน :  HCPD 340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง  
พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับที่เก่ียวกับกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่
เก่ียวข้องในการประกันคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ การประกันคุณภาพเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ใน
การจัดการคุณภาพทั้งระบบ มาตรฐานและสถาบันที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
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HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ    3(2-3-5) 
  Prototype Development  
  วิชาบังคับก่อน :  HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การวางแผนโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางต้นแบบ การใช้เทคนิคการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม กระบวนการผลิตที่เหมาะสม 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บของพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
 
HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส    3(2-3-5) 
  Sensory Evaluation    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หลักการและความสําคัญของการประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส ปัจจัยที่เก่ียวกับการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส  วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คือการประเมินความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์ลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ การคัดเลือก
และฝึกฝนผู้ตัดสิน การใช้สถิติในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง   1(0-3-1) 
  Seminar in Health and Cosmetic Product Development  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง การสืบค้น
และการสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง และนําเสนอผลงาน 

 
HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเเละเครื่องสําอาง  1(0-3-1) 

Special Problems in Health and Cosmetic Product Development  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การศึกษาค้นคว้าทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอางพ้ืนฐาน โดยวางแผน

และดําเนินงานทดลองพ้ืนฐาน วิเคราะห์ผล เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และการนําเสนองาน 
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HCPD270 สารประกอบในเครื่องสําอาง     3(2-3-5) 
  Ingredients in Cosmetic  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปและเทคนิคพ้ืนฐานเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง การอ่านช่ือสารเคมีตามระบบ
เครื่องสําอาง ปรากฏการณ์พ้ืนผิว ทฤษฎีอิมัลช่ัน สารประกอบในเครื่องสําอาง สารลดแรงตึงผิว สารก่อ
อิมัลชัน สารทําความสะอาด สารเพ่ิมความหนืด สารเพ่ิมความชุ่มช้ืน สารอิมอลเลียนท์ สารซิลิโคน สาร
ป้องกันแสงแดด สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น และสารกันเสีย 

 
HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง    3(2-3-5) 
  Cosmetic Product Packaging    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ข้อกําหนดทั่วไปและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์สําหรับเคร่ืองสําอาง วัสดุที่ใช้ ชนิดและการ
เลือกใช้ การออกแบบฉลาก เอกสารแทรกและบรรจุภัณฑ์สําหรับเคร่ืองสําอาง การควบคุมคุณภาพ การ
ทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์สําหรับ
เครื่องสําอางชนิดต่างๆ มาตรฐานและข้อกําหนดตาม กฎหมายเก่ียวกับฉลากและบรรจุภัณฑ์สําหรับเครื่อง 
สําอาง รวมท้ังบรรจุภัณฑ์สําหรับเคร่ืองสําอางชนิดใหม่ๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง   3(3-0-6) 
  Regulation and Safety of Cosmetic  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง มาตรฐานการผลิตเคร่ืองสําอาง การจดแจ้งเคร่ืองสําอางต่อ
คณะกรรมการองค์การอาหารและยา การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โครงสร้างผิวหนังและ
กลไกการแพ้สัมผัส เครื่องมือประเมินสภาพผิวทางคลินิก การทดสอบการระคายเคือง การประเมินความชุ่ม
ช้ืน ริ้วรอย สีผิว รวมถึงจริยธรรมการทดลองในมนุษย์ระราชบัญญัติเครื่องสําอาง มาตรฐานการผลิต
เครื่องสําอาง การจดแจ้งเคร่ืองสําอางต่อคณะกรรมการองค์การอาหารและยา การทดสอบประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมการทดลองในมนุษย์ 
 
HCPD382 การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง    3(2-3-5) 
  Formulation of Cosmetic Products 
  วิชาบังคับก่อน : HCPD270 สารประกอบในเครื่องสําอาง 

หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการผสมสารในรูปแบบสารละลาย คอลลอยด์  เจล แขวน
ตะกอน อิมัลชัน และขี้ผึ้ง การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑ์สําหรับผิวหนัง เล็บและมือ 
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เส้นผมและหนังศีรษะ ในช่องปากและริมฝีปาก ขจัดเซลลูไลท์ ผลิตภัณฑ์ระงับเหง่ือ ขจัดกลิ่น ผลิตภัณฑ์
สําหรับตกแต่งใบหน้า ตลอดจนการแก้ปัญหาในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 

 
HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ     3(2-3-5) 
  Natural Cosmetic  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

การค้นคว้าข้อมูลฤทธ์ิทางชีวภาพของสารธรรมชาติ การเตรียมสารสกัดจากธรรมชาติ การ
เลือกใช้สารธรรมชาติร่วมกับสารประกอบทางเคมีเพ่ือการพัฒนาสูตรเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์สปา 
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีหน้าที่ต้านจุลชีพ เพ่ิมความชุ่มช้ืน ลดเลือนริ้วร้อย เพ่ิม
ความสว่างกระจ่างใส การปรับปรุงสูตร การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการต้ังตํารับสูตร ขั้นตอนและวิธีการการ
ประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพ 

 
HCPD303 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเม่ือย   3(2-3-5)  

Muscle Pain Relief Herbal Products   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
สาเหตุอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร สารวัตถุดิบที่

ใช้ในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเม่ือย การเลือกใช้สารวัตถุดิบให้เหมาะสม การพัฒนา
สูตรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเม่ือย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

 
HCPD305 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและชะลอวัย   3(2-3-5)  

Herbal Products for Health and Anti-aging   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ สาเหตุของการเสื่อมสภาพผิวก่อนวัยอันควร ประวัติความ

เป็นมาของการใช้สมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช้สมุนไพร การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือสุขภาพและชะลอวัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฉลาก
และการโฆษณา 
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HCPD307 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับชีวิตสมัยใหม่    3(2-3-5)  
Health Product and Modern Living   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
นิยามและความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
อนาคต 

 
HCPD308 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(2-3-5)  

Food Products for Health and Beauty   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความสําคัญของอาหารต่อสุขภาพและความงาม อาหารและบทบาทหน้าที่ โภชนาการ

และสารอาหาร ฉลากอาหารและความปลอดภัย อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความงาม สารอาหารเพ่ือ
สุขภาพและความงาม การตลาดและแนวโน้มธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
 
HCPD313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  3(2-3-5) 

เพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย    
 Development of Muscle Pain Relief Herbal Product and Packaging  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

กระบวนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย การประเมินผล
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ ความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย หลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาได้ 

 
HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย 3(3-0-6) 

 Business Operation in Muscle Pain Relief Herbal Products  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความสําคัญของการตลาด กระบวนการจัดการและการวางแผนทางการตลาดในงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปัจจัยที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ แนวทางการ
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง การศึกษาการทดสอบและประเมินความชอบของผู้บริโภค แนวโน้ม
ของธุรกิจในอนาคต การตลาดและการประกอบธุรกิจออนไลน์ พระราชบัญญัติและมาตรฐานการผลิตที่
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เก่ียวข้อง การจดแจ้งต่อคณะกรรมการองค์การอาหารและยา การทดสอบประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย 
 
HCPD373 วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย  3(3-0-6) 

Ingredients in Muscle Pain Relief Herbal Product Develpoment  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

สาเหตุอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร การเลือกใช้
สมุนไพร สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่น รูปแบบน้ําใส อิมัลชัน ของเหลว ครีม เซรัม ของแข็ง ขี้ผึ้ง กลไกการซึมผ่าน
และออกฤทธ์ิของสารบรรเทาอาการปวดเมื่อย เทคนิควิธีการเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบให้เหมาะสม 
 
HCPD452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 
  Agro-Industrial Waste Product Development    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ชนิดและคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมเกษตรการเก็บรักษาวัสดุเหลือใช้ทาง
อุตสาหกรรมเกษตร หลักการเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบผู้บริโภค 
 
HCPD453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถ่ิน    3(2-3-5) 
  Indigenous Food Product Development    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น เทคนิคกระบวนการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการทดสอบและ
ประเมินผลจากผู้บริโภค การนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาด 

 
HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง    3(2-3-5) 
  Intermediate Moisture Food Product Development    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพในผลิตภัณฑ์
อาหารก่ึงแห้ง เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง การประเมินและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ การนําผลิตภัณฑ์และกระบวนการสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
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HCPD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก     3(2-3-5) 
  Fermented Food Product Development  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหมัก กลไกการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก กระบวนการพัฒนาการผลิตอาหารหมักกระบวนการและเคร่ืองมือการประเมินผล
และการทดสอบผลิตภัณฑ์ การนําผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

 
HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 3(3-0-6) 
  Selected Topics in Health and Cosmetic Product Development  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หัวข้อเร่ืองเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
HCPD300 การพัฒนาเคร่ืองสําอางที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   3(2-3-5)  

Development of Cosmetics for Daily Use 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองสําอาง รูปแบบเคร่ืองสําอางต่าง ๆ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเช่น สบู่ เจลอาบนํ้า แชมพูและครีมนวดผม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เช่น 
เซรัม ครีม เจล โลช่ัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด กฎหมายเครื่องสําอาง เช่น ฉลากและบรรจุภัณฑ์
เครื่องสําอาง การจดแจ้งผลิตและการโฆษณา 

 
HCPD301 ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับคนรุ่นใหม่    3(2-3-5)  

Skincare Products for New Generation   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
โครงสร้างผิวของมนุษย์ สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บํารุงผิว การเลือกใช้สารวัตถุดิบใน

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บํารุงผิว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ การประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์บํารุงผิว ฉลากและการโฆษณา 
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HCPD302 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวสําหรับคนรุ่นใหม่   3(2-3-5)  
Cleansing Products for New Generation   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
โครงสร้างผิวของมนุษย์ สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว การเลือกใช้สาร

วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สําหรับผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว ฉลากและการ
โฆษณา 

 
HCPD304 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติ    3(2-3-5)  

Deodorant Products from Natural   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ สาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นในร่างกายมนุษย์ สารวัตถุดิบที่ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย การเลือกใช้สารวัตถุดิบจากธรรมชาติ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจาก
ธรรมชาติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจาก
ธรรมชาติ ฉลากและการโฆษณา 

 
HCPD306 การเลือกใช้เครื่องสําอางเพื่อป้องกันมลภาวะในโลกยุคปัจจุบัน 3(2-3-5)  

Selection of Cosmetic to Prevent Modern World Pollutions   
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ มลภาวะของโลกในปัจจุบัน ผลกระทบของมลภาวะต่อ

ผิวหนัง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางให้เหมาะต่อสภาพมลภาวะในปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางเพ่ือต่อต้านมลภาวะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

 
HCPD311 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 3(2-3-5)  

Development of Facial Skincare Product and Packaging 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

กระบวนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า การประเมินผลผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งด้านการทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ ความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและปลอดภัย หลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 
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HCPD312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 3(2-3-5)  
Development of Body Cleansing Product and Packaging 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
กระบวนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย การประเมินผลผลิตภัณฑ์

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ ความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย หลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 
 
HCPD361 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง    3(3-0-6) 
 Business Operation in Cosmetic Products  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

 ความสําคัญของการตลาด กระบวนการจัดการและการวางแผนทางการตลาดในงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ปัจจัยที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ แนวทางการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต การตลาดและการประกอบธุรกิจออนไลน์ พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง มาตรฐานการผลิตเครื่องสําอาง การจดแจ้งเครื่องสําอางต่อคณะกรรมการองค์การอาหาร
และยา การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย การศึกษาการทดสอบและประเมินความชอบของ
ผู้บริโภค 
 
HCPD371 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า   3(3-0-6) 

Ingredients in Facial Skincare Products    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปและเทคนิคพ้ืนฐานเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง ชนิดและคุณสมบัติของสารประกอบ
และวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เช่น สารลดแรงตึงผิว สารเสริมผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธ์ิ สารพอลิ
เมอร์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เช่น รูปแบบนํ้าใส แขวนตะกอน อิมัลชัน เซรัม ครีม เจลลี่ และ
นํ้ามัน ตลอดจนเทคนิควิธีการเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าให้เหมาะสม 

 
HCPD372 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 3(3-0-6) 

Ingredients in Body Cleansing Products    
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปและเทคนิคพ้ืนฐานเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง ชนิดและคุณสมบัติของสารประกอบ
และวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย เช่น สารลดแรงตึงผิว สารเสริมผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธ์ิ 
สารพอลิเมอร์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย เช่น รูปแบบนํ้าใส แขวนตะกอน อิมัลชัน 
ของเหลว โฟม ของแข็ง ตลอดจนเทคนิควิธีการเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความ 
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สะอาดผิวกายให้เหมาะสม 
 
HCPD431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด     3(2-3-5) 
  The Development of Aromatherapy Products  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ประวัติ ความเป็นมา หลักการของสุคนธบําบัด รายละเอียดของน้ํามันหอมระเหยนํ้ามัน
พาหะ แหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ การสกัด สมบัติทางเคมีและกายภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการต้ัง
ตํารับสุคนธบําบัด การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เครื่องสําอางและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 
HCPD432 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง     3(2-3-5) 
  Innovation of Cosmetic Products  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

การใช้นวัตกรรมที่เก่ียวข้องในการพัฒนาตํารับเคร่ืองสําอางเช่น เทคโนโลยีการนําส่ง
สารสําคัญเข้าสู่ผิวหนัง นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีการห่อหุ้ม การเพ่ิมความคงตัวของสารสําคัญและตํารับ
เครื่องสําอาง การประเมินความคงตัวผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 
HCPD441 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง    3(3-0-6) 
  Consumer Protection in Cosmatics  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

แนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง การโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 
และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความเป็นพิษแก่ผิวหนังที่เกิดจากสารท่ีใช้ในเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง รวมทั้งการประเมินความปลอดภัยของสารท่ีใช้ในเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง 

 
HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  1(1-0-3) 

และเครื่องสําอาง     
 Preparation for Professional Experience in Health and  
Cosmetic Product Development  

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการและแนวคิดของฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

เครื่องสําอาง ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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HCPD392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 3(200) 
 Field Professional Experience in Health and Cosmetic Product 
Development  
วิชาบังคับก่อน :  HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางภายนอก

มหาวิทยาลัยจนเกิดทักษะ ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเช่ือมั่นในตนเองในการประกอบอาชีพ มีการ
นําเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าและเป็นรูปเล่มต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพ่ือวัดความสําเร็จ 

 
HCPD393 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 1(100) 

Field Professional Experience in Facial Skincare Products  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าภายนอกมหาวิทยาลัยจน

เกิดทักษะ ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเช่ือมั่นในตนเองในการประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการ
ฝึกงานแบบปากเปล่าและเป็นรูปเล่มต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพ่ือวัดความสําเร็จ 

 
HCPD394 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 1(100) 

Field Professional Experience in Body Cleansing Products  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายภายนอก

มหาวิทยาลัยจนเกิดทักษะ ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเช่ือมั่นในตนเองในการประกอบอาชีพ มีการ
นําเสนอผลการฝึกงาน 

 
HCPD395 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  1(100) 

เพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย    
Field Professional Experience in Pain Relief Herbal Products   

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายภายนอก

มหาวิทยาลัยจนเกิดทักษะ ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเช่ือมั่นในตนเองในการประกอบอาชีพ มีการ
นําเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าและเป็นรูปเล่มต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพ่ือวัดความสําเร็จ 
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HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง  3(0-6-3) 
  Projects in Health and Cosmetic Product Development  
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

การวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง โดยการนําโจทย์มา
จากปัญหาของท้องถิ่น การวางแผนและดําเนินการทดลอง วิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง การเขียน
รายงาน และการนําเสนอ 

 
HCPD498 เตรียมสหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ    1(1-0-3) 

และเครื่องสําอาง     
 Co-operative Education Preparation in Health and  
Cosmetic Product Development  

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน จริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทํางาน การบริหารและการวางแผน
ในการทํางาน ประสิทธิภาพและการประเมินผลงาน การเขียนและการนําเสนองานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 

 
HCPD499 สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง   1(1-0-2) 

 Co-operative Education in Health and Cosmetic  
Product Development 
 วิชาบังคับก่อน :  HCPD498 เตรียมสหกิจศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องสําอาง 
ทํางานในองค์กรหรือสถานประกอบการของผู้ใช้บัณฑิต ตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อย 

16 สัปดาห์ โดยบูรณาการความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษา 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
1 พรดรัล จุลกัลป์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2541 

ภาคผนวก ง 

2 ธนพล กิจพจน์ อาจารย์ ปร.ด.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 
วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

ภาคผนวก ง 

3 ญาณิศา จินดาหลวง อาจารย์ วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

ภาคผนวก ง 

วิชาเอก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องสําอาง 
1 จิรศิต อินทร อาจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 

ภาคผนวก ง 

2 ศนิพร จันทร์บุรี อาจารย์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 

ภาคผนวก ง 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

3 เฉลิมพร ทองพูน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

วท.ด.(เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 
วท.ม.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
วท.บ.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

ภาคผนวก ง 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 จากการที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ด้านการทํางานจริงก่อนเข้าสู่อาชีพดังน้ัน 
หลักสูตรสาขาวิชาจึงมีแผนการศึกษาแบบประสบการณ์ภาคสนามหรือแผนสหกิจศึกษาให้นักศึกษาเลือก
เรียนตามความประสงค์หรือความพร้อมของนักศึกษาโดยก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์
ภาคสนามจะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อน (HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หรือ HCPD498 เตรียมสหกิจศึกษาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง) โดยในทางปฏิบัติแล้วจะให้นักศึกษาทุกคนเลือกเรียนแผนการ
ศึกษาแบบสหกิจศึกษานี้ (PD499 สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง) เว้นแต่กรณี
ที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา อนุโลมให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
โดยใช้แผนการเรียนปกติได้ (แผนการศึกษาแบบประสบการณ์ภาคสนาม) โดยเลือกเรียนในรายวิชา 
รายวิชา HCPD392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง และ รายวิชา 
HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง ทดแทน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

ภาคทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนในภาคทฤษฎีเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร และ

สังคม มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

4.1.4 มนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ โดยสามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและ
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สมาชิกกลุ่ม สามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างบุคคลท้ังบุคคลในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าและสูง
กว่า 

4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

4.3.1 แผนการศึกษาแบบประสบการณ์ภาคสนาม จัดช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปี
การศึกษาที่ 4 จํานวน 200 ช่ัวโมง 

4.3.2 แผนสหกิจศึกษา จัดช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 จํานวน 16 
สัปดาห์ 

 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะเลือกศึกษาโดยใช้แผนการศึกษาปกติ (แบบประสบการณ์ภาคสนาม) 
จําเป็นต้องทําโครงงานในรายวิชา HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง 
ข้อกําหนดในการทําโครงงานน้ันต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษามาเพ่ือชุมชนหรือเพ่ือการเรียนการสอน โดยมี
นักศึกษาผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
โครงงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่นักศึกษาสนใจ โดยอาจเป็นการนําโจทย์

ปัญหาของท้องถิ่นมาตั้งเป็นสมมุติฐาน สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการทําโครงงาน การวางแผน และดําเนินการทดลอง วิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง การเขียน
รายงานและการนําเสนอ ต้องมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 5.2.1 มีความรู้ และเข้าใจในการเช่ือมโยงในภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติ หรือสภาวะที่เกิดขึ้น

จริง หรือผลการทดลองที่ได้ 
5.2.2 มีการบูรณาการความรู้ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง การแก้ไขปัญหา 

หรือปรับปรุง หรือการอธิบายผลงานวิจัย 
5.2.3 มีทักษะในการดําเนินงานวิจัย และการทํางานเป็นทีม 
5.2.4 มีทักษะการอภิปราย และนําเสนอผลงาน 

 5.3 ช่วงเวลา   :  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่  4 
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 5.4 จํานวนหน่วยกิต   :  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
หลักสูตรสาขาวิชาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดช่ัวโมงการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา มี

การแนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล วัตถุดิบ อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งมีระบบ
การให้คําปรึกษาและส่งงานผ่านการติดต่อสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางอีเมลล์ สังคมออนไลน์ เป็นต้น 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน อาจมีการบันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบ มีการนําเสนอตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยโครงงานดังกล่าวต้องประสบความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดเจน และการจัดสอบ
โครงงานต้องมีการนําเสนอโดยมีอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. นักศึกษามีทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารรอบด้าน ทั้ง
ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถนําเสนองาน ประชุม สัมมมนาที่มี
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเคร่ืองสําอางได้ผ่านเวบไซต์หรือเครือข่าย
อินเตอร์เนตระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการสอดแทรกกิจกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาเอกหรือรายวิชาอ่ืน ๆ หรือมีการ
มอบหมายงานการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษและ
นําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนให้แก่นักศึกษา 

2. นักศึกษามีความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

นักศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเมื่อจบ
การศึกษา โดยสาขาวิชาฯ มีการสนับสนุนดังน้ี 
1. จัดโครงการเ พ่ือพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ  ทักษะ
การตลาด การวิเคราะห์ผู้บริโภค หรือคอมพิวเตอร์ เช่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์
แนวโน้มทางการตลาด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
หรืออาจแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. นําพานักศึกษาไปแข่งขันหรือการประกวดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ
โดยร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (UBI) 

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ที่ พัฒนาได้ต้องมีความปลอดภัยเป็นสําคัญ ใช้
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีศีลธรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังน้ี 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซื่อสัตย์ 
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์

ต่างๆ  
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน หรือ จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเน้ือหาวิชาที่เรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีนําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
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1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเร่ืองที่เรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการน้ันๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากช้ินงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน 
1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังคําถามและให้ผู้เรียนฝึกต้ังคําถาม 5W1H โดยเน้นคําถาม How 
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2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในช้ันเรียน 
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองที่
กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการต้ังคําถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทั้งการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาต่าง 

ประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี

โอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขที่

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสริมและสอดแทรก
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เรื่องที่เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังน้ี 

1.1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1.2) มีความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างสมํ่าเสมอ 
1.3) มีวินัย กล้าหาญ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร และสังคม 
1.4) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืนรวมไปถึงงานวิชาการหรือ
งานวิจัยเป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
3.2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3.3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3.4) สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนปฏิบัติการ 

2.2.2 ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้

ประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
1.1) มีองค์ความรู้ในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่

เก่ียวข้องและสามารถที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์  
1.2) มีความคุ้นเคยและติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้าน

ในสาขาวิชา สามารถใช้พ้ืนฐานความรู้เชิงวิชาการเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนในการเริ่มดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง 

1.3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการใน
ศาสตร์ที่เก่ีบวข้อง รวมถึงการปรับปรุงตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ใช้กระบวนการเรียนการสอน

หลากหลายรูปแบบทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเน้ือหาสาระ ตลอดจนมีการทําวิจัยจาก
สถานการณ์จริงหรือเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

3.1) ประเมินจากรายงานต่างๆ ที่นักศึกษาจดัทํา 
3.2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
3.3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
3.4) ประเมินจากผลงานภาคปฏิบัติ 
3.5) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ

ทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้เก่ียวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

1.1) สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
ตามหลักการของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม   

1.2) สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เลือกวิธีการประเมินคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัสให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  

1.3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนําความรู้อ่ืนมาประยุกต์ร่วมกันเพ่ือกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทาง
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ 

1.4) สามารถเรียนรู้ จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลได้อย่างถูกต้อง 
และบูรณาการร่วมกับความรู้อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 

1.5) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บูรณาการร่วมกับความรู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ   

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมในการทํา

รายงาน หรือโครงงาน 
2.2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติจริง 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาน้ีสามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาและประเมินจากโครงงานหรือสหกิจ 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิด ชอบ

นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ จึงจําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1.1) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายทั้ง
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

1.2) สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
สามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างบุคคลทั้งบุคคลในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าและสูงกว่า 

1.3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

1.4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่มโดยมี

การคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังน้ี 

2.1) สามารถทาํงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.2) มีความรบัผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
2.4) มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุ่มและ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ นอกจากน้ียังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ และประเมินโดยให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่เรียนมาแก้ไขในโครงการ ประเมินจาก
กิจกรรมบังคับและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ใน
การวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) สามารถระบุเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้องจาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

1.4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และ
เหมาะสม สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) ในรายวิชามีการส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์ สถิติและการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

2.2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชา
ต่าง ๆ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
3.2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
3.3) ประเมินจากรายวิชาโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีกรรมการสอบ

อย่างน้อย 3 คน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    
 Thai for Communication 
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

 
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                   

 
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

 
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

 
GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
                   

 
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
                   

 
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

Korean Language and culture 
                   

 
GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 

Gesture of Balance                    
 
GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต  

Arts for life                      
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
GESO100 มนุษย์กับสังคม 

Man and Society 
                   

 
GESO101 วิถีไทย 

Thai Living 
                   

 
GESO102 วิถีโลก 

Global Living 
                   

 
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
                   

 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 

Law for Living 
                   

 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                   

 
GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 

Communication for Life 
                   

 
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 

Phitsanulok Study 
                   

 
GESO111 รู้ทันการเงิน 

Cognizant of Finances 
                   

 
GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 

                   
 
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESO114 การต่อต้านทุจริต                    
 Anti Corruption 
GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
Design Thinking and Innovation for New Age 
Entrepreneurs 

                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life                     
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

Life and Environment                     
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making                     
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                     
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                     
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                    

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Technology and Innovation for Sustainable 
Development 

                   

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdom                    

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน 
Plants in Daily Life                    

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercises for Health 

                   
 
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 

Recreation  for Life 
                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 
GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
                   

 
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

 
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 

Family Dimension of Science and Art 
                   

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GESS107 วิถีสุขภาพ 

Healthy Life 
                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and  Care 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

วิชาแกน                       
CHEM111 เคมีทั่วไป  

General Chemistry  
                    

 
 

CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  
General Chemistry Laboratory 1   

                    
 

 

CHEM231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Elementary Organic Chemistry  

                    
 

 

CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Elementary Organic Chemistry Laboratory 

                    
 

 

CHEM251 ชีวเคมีพื้นฐาน 
Elementary Biochemistry  

                    
 

 

CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
Elementary Biochemistry Laboratory 

                    
 

 

CHEM261 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
Elementary Analytical Chemistry  

                    
 

 

CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
Elementary Analytical Chemistry Laboratory 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology   

                    
 

 

BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  
General Biology Laboratory   

                    
 

 

MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิต 
Probability and Statistics 

                    
 

 

MICR111 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

                    
 

 

STAT111 หลักสถิติ 
Principles of Statistic 

                    
 

 

HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Statistics for Product Development 

                      

วิชาเอก                       
AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocial of Agricultural Systems in Lower-Northern Region
                      

HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางเบื้องต้น 
Introduction to Health and Cosmetic Products 

                      

HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ                       
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 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

เครื่องสําอาง 
Marketing Management in Health and Cosmetic 
Product Development 

HCPD270 สารประกอบในเครื่องสําอาง 
Ingredient in Cosmetic 

                      

HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 
Health Product Processing 1                       

HCPD300  การพัฒนาเครื่องสําอางที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
Development of cosmetics for daily use 

                      

HCPD301  ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับคนรุ่นใหม่ 
Skincare Products for New Generation                       

HCPD302  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวสําหรับคนรุ่นใหม่ 
Cleansing Products for New Generation                       

HCPD303  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Muscle Pain Relief Herbal Products                       

HCPD304  ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติ 
Deodorant Products from Natural                       

HCPD305  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและชะลอวัย                       
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

Herbal Products for Health and Anti-aging 
HCPD306  การเลือกใช้เครื่องสําอางเพื่อป้องกันมลภาวะในโลกยุคปัจจุบัน 

Selection of Cosmetic to Prevent Modern World 
Pollutions 

                      

HCPD307  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับชีวิตสมัยใหม่  
Health Product and Modern Living 

                
 

     

HCPD308 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
Food products for health and beauty 

  
                   

 

HCPD311  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
Development of Facial Skincare Product and 
Packaging 

                      

HCPD312  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ผิวกาย 
Development of Body Cleansing Product and Packaging 

                      

HCPD313  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Development of Muscle Pain Relief Herbal Product 
and Packaging 
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 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
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สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
Packaging for Health Products 

                      

HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Cosmetic Product Packaging 

                      

HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Quality Evaluation in Health and Cosmetic Products                       

HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  
Regulation and Safety of Cosmetic                       

HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Principle of New Product Development                       

HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง  
Roles of Consumers in Health and Cosmetic Product 
Development 

                      

HCPD361  การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง  
Business Operation in Cosmetic Products                       

HCPD362  การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวด
เมื่อย 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

Business Operation in Muscle Pain Relief Herbal 
Products 

HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Herbs for Health and Cosmetic Products                       

HCPD371 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
Ingredients in Facial Skincare Products 

                      

HCPD372 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 
Ingredients in Body Cleansing Products 

                      

HCPD373  วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวด
เมื่อย 
Ingredients in Muscle Pain Relief Herbal Product 
Development 

                      

HCPD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2 
Health Product Processing 2                       

HCPD382 การตั้งตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Formulation of Cosmetic Products                       

HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
Innovation of Health Products                       
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

HCPD431  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 
The Development of Aromatherapy Products                       

HCPD432 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
Innovation of Cosmetic Products 

                      

HCPD433  เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ  
Natural Cosmetic                       

HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
Quality Assurance in Health Product Develpoment                       

HCPD441 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง 
Consumer Protection on Cosmetic                       

HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
Prototype Development                       

HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
Sensory Evaluation                       

HCPD452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 
Agro-Industrial Waste Product Development                       

HCPD453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 
Indigenous Food Product Development                       
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง 
Intermediate Moisture Food Product Development                       

HCPD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
Fermented Food Product Development                       

HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Selected Topics in Health and Cosmetic Product 
Development 

                      

HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Seminar in Health and Cosmetic Product Development

                      

HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเเละเครื่องสําอาง 
Special Problems in Health and Cosmetic Product 
Development 

                  

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา                       

HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Preparation for Professional Experience in Health and 
Cosmetic Product Development 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

HCPD392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
Field Professional for Experience in Health and 
Cosmetic Product Development 

                      

HCPD393  ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
Field Professional Experience in Facial Skincare 
Products 

                      

HCPD394  ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
ผิวกาย 
Field Professional Experience in Body Cleansing 
Products

                      

HCPD395  ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย  
Field Professional Experience in Pain Relief Herbal 
Products 

                      

HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Projects in Health and Cosmetic Product Development                       

HCPD498 เตรียมสหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
Co-operative Education Preparation in Health and                       
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1   2    3    4    5   1    2   3    1    2    3   4   5    1   2  3    4    1    2    3   4   5 

Cosmetic Product Development 
HCPD499 สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 

Co-operative Education in Health and Cosmetic Product 
Development 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3 ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทําวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดย
การวิจัย อาจจะดําเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการทํางาน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 

2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบน้ันๆ 

2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนด ของ

สาขาวิชาน้ัน 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
3.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณในการทํางานแก่อาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณความเป็นครูให้แก่คณาจารย์ อีกทั้งตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานร่วมกันและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพ มี
จรรยาบรรณของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นแบบอย่าง
ของคุณลักษณะที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือจะได้นํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด้านต่างๆ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นอาจารย์ที่ดี ที่มีต่อผู้เรียนและมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือกิจกรรมพบปะและทักทาย (Meet and 
Greet) เพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนคณะผู้บริหารได้พบปะและทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือทําความรู้
จักกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของบุคลากร 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนํากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558  

2.2 ศึกษาและช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2560 และ
ประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

3.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางาน 
ทั้ง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้า
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ที่เป็นที่ยอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้งสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ มีการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เก่ียวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืนๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
3.2.1 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางและสาขาที่เก่ียวข้อง 
3.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3.2.4 จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.5 จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 
3.3.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.3.7 จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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3.3.8 ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.3.9 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

3.3.10 จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
การสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3.3.11 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่   7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา 

1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 
2. บัณฑิต 

มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ดําเนินการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

2.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน 

2.3 ให้มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 
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3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรบันักศึกษา 

3.1.1 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกําหนดของหลักสูตร และ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3.1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การจัดทําข้อสอบส่งให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงประเมินกระบวนการรับนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
3.2.2 คณะและสาขาวิชามีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ มีกิจกรรมเตรียม

ความพร้อม โดยการแนะนําหลักสูตร คณาจารย์ และคณาจารย์จะให้คําแนะนําแนวทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มารยาทการแต่งกายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ช้ีแจงกิจกรรมของหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม 

3.2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ
พ้ืนฐาน ซึ่งจําเป็นต่อความพร้อมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในการเรียนระดับอุดมศึกษา มีการประเมินความรู้
ก่อนเข้าเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

3.3 การควบคุมดูแล การให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
3.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดย

นักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  

3.3.2 มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบได้ โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีการกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา 
(home room) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล หรือกําหนด
ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ นอกจากน้ียังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา  
3.4.1 มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ิมเติม

อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือช้ันเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้านวิชาการ 
และทักษะด้านอาชีพเพ่ิมขึ้น โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
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3.4.2 จัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการเพ่ิมทักษะดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่ และการสําเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 ความพึงพอใจผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.5.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาให้ด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตํารา 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.5.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ โดยกําหนด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ทั้งน้ีภายใต้กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับใหม่ในอัตรานั้นๆ 

4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การ
สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 

4.1.4 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ใหม่จัดทําตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอคําปรึกษาด้านวิชาการ 

4.1.5 มาหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะๆ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2 การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จาก
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อาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํา สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอ สมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
กําหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเช่ียวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางช่ัวโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ทั้ง การสอน การทําวิจัย การเขียนผลงานเชิงวิชาการ โดยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากองค์กร หน่วยงาน 
หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ มีช่ือเสียง และมีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่ อีกทั้ง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ในการสอน หรือการทํางาน 
นอกเหนือจากงานสอน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอนของอาจารย์ ให้มีความรู้เก่ียวกับการสอน
อย่างแม่นยําในหลักวิชา หมั่นศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ในการเรียนการ
สอน การวัดปละประเมินผล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพจริง การจัดทําคู่มือเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืนๆ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งการจัดการศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

4.4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
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2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาและสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

3) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน และเพ่ือให้อาจารย์มีความเช่ียวชาญชํานาญในสาขาวิชาชีพและสาขาวิที่เก่ียวข้อง 

4) จัดอบรมการทําวิจัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัย 
ตลอดจนแสวงหาวิธีการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 

5) จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการทําวิจัย มีแหล่งค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7) จัดเสวนากับองค์กรสายวิชาชีพ หรือสถานประกอบการ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก

องค์กรดังกล่าว มาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

8) ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ นําเสนองานวิจัยหรือผลงานวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

9) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือจิตสํานึกและทัศนคติที่
ดีในการทํางาน 

10) จัดอบรมหรือเสริมประสบการณ์สายวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านการสอน เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

11) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ

ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํารายวิชา วาง
ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดําเนินไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่ได้วางแผนไว้ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหน่ึงคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะมีความพร้อม อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน 

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพสูง 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ี
ทั นสมั ยและ เพี ย งพอ เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการเรียนการสอน 
2 .  จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
นั กศึ กษาสามารถหาความ รู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจํานวน
และประสิทธิภาพที่ เหมาะสม
เพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพ่ือให้
บริการทั้งหนังสือตําราและสื่อ
ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ที่สํานัก
วิทยบริ ห า ร และ เทค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 .  รวบรวมทํ าสถิ ติ จํ านวน
อุปกรณ์การเรียนการสอนต่อหัว
นักศึกษา จํานวนช่ัวโมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการ 
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึ กษา ต่อการ ใ ห้บริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่

เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจน
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สื่ออ่ืนๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ี อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บงัคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอน

รายวิชา 
1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ ดังน้ี 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน กาตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
ให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายการกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน โดยสรุปภาพรวม
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบการรายงานผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.3-มคอ.6 
โดยนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการสภา
วิชาการ ตามลําดับ 

2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ การประเมิน
ข้อสอบ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การประเมินจากสถานประกอบการ 

2.3 การประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรนําข้อมูล 2.1 ข้อ 2.2 นักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้
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บัณฑิต มาประกอบการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชน้ีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 8 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่ควรปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการประจําคณะ ประชุมพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการหลักสูตรจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับ
คุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาถัดไป 

4.3 หลักสูตรจะทําการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์
ความรู้และผลการวิจัยใหม่ๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดในการปรบัปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

แต่เดิมน้ันทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ของคณะฯ โดยมี
หลักสูตรครอบคลุมระบบการเกษตรครบวงจร ต้ังแต่การผลิตพืชและสัตว์ (หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์) รวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และในปัจจุบันทางคณะฯ ได้ทําการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจัดให้มี
รายวิชาใหม่ที่มีความทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักสูตรต่างๆ ที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ ทางคณะฯ ได้
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน
โดยเป็นการต่อยอดจากหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้นไม่เฉพาะแต่การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพียงอย่างเดียว จึงได้มีการเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบของการ
พัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร โดยเร่ิมเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนครั้งแรก
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2552 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนล่าสุดเป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

จากการที่บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่นิยมดูแล
รักษาสุขภาพและความงามยังผลทําให้ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพและความงามเติบโตและมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับสุขภาพและเคร่ืองสําอางมีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร
เดิมเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 น้ีเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็น
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อุปสรรคที่ท้าทายสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือโอกาสในการสร้างอาชีพในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับความ
ยากลําบากในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น ในทางกลับกันแนวโน้มหรือเทรนด์ของธุรกิจที่เกาะไปกับกระแสเพื่อ
สุขภาพกลับไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักและยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทํางาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มมีจํานวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ซึ่งกลายเป็นตลาดและเป็นทิศทางของธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ใน
อนาคต ตลาดที่เติบโตขึ้นยังผลให้มีความต้องการทั้งแรงงานและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองเพ่ิมขึ้น เช่น มีการแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาตํ่า มีจํานวนมากและหลากชนิดขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นเพ่ือ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามมากขึ้น  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประเมินผู้บริโภค การตลาด ตลอดจนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางที่มีคุณภาพ 
ความปลอดภัย วัตถุดิบทางการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยช่ือหลักสูตรที่มีความชัดเจนจึงเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
มีโอกาสได้งานทําในองค์กรที่มีการประกอบการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ อันจะนําไปสู่การจ้างงานและการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป นอกจากน้ีการปรับปรุงหลักสูตรน้ีได้คํานึงถึงสภาพแวดล้อม
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีความหลากหลายของผลิตผลทาง
การเกษตรทั้งผลไม้ พืชผักสมุนไพร และมีกลุ่มชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของท้องถิ่นหลายกลุ่ม พ้ืนที่
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ต้ังอยู่โดยรอบ จะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ขอความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในท้องถิ่น จึงเป็นส่วน
สําคัญที่ทําให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้จัดประชุมสัมมนาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์
หลักสูตร (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร) 
 
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่
7/2563  
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2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในการประชุมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 21 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในการประชุมคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 25 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ี 
194/2563 

5. เชิญประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

6. นําเข้าพิจารณากล่ันกรองในคณะกรรมการบริหารประจําคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ในการประชุมครั้งที่ 69 (1/2563) เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

7. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจําคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ในการประชุมครั้งที่ 34 (2/2563) เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

8. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 63 (1/2563)  
เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

9. นําเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 80 (2/2563) เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 

10.นําเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ 168 (5/2563) เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

11.นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบให้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 
รายชื่อคณะกรรมการและผูท้รงคณุวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ที่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
3 ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม บริษัท ดาริน แลบบอราทอรีส่์ จํากัด 
4 นางสาวเจนจิรา ทองคํา บริษัท โพซทิีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
5 อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 อาจารย์จิรศิต อินทร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 อาจารย์ศนิพร จันทร์บุร ี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ือให้หลักสูตรมีความชัดเจนและบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีคุณวุฒิตรงกับสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จึง
ควรปรับช่ือหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

1. ปรับปรุงช่ือหลักสูตรสาขาวิชาจากเดิม สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็น สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 

2. เน่ืองจากหลักสูตรสาขาวิชาได้มีแผนสหกิจศึกษา
ให้ นักศึกษาเลือกจึ งควรเ พ่ิมรายวิชาที่ทํ าใ ห้

2. เ พ่ิมรายวิชา HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละเคร่ืองสําอาง เพ่ือให้
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
นักศึกษาได้มีการฝึกภาคปฏิบัติก่อนเข้าสู่สหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ 

นักศึกษาได้มีการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

3. เพ่ือให้การพัฒนาบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรจึงควรเลือกรายวิชาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยให้เลือกหารายวิชาใหม่ทางคณิตศาสตร์
มาทดแทนรายวิชา MATH151 แคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 และ MATH251 แคลคูลัส
และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 และควรปรับลดรายวิชา 

PHYS11 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและ PHYS112 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์เบ้ืองต้น น่ืองจากเน้ือหาสาระรายวิชาของ
รายวิชาดังกล่าวไม่ได้นําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของ
รายวิชาอ่ืน ๆ ในรายวิชาเอกของหลักสูตรสาขาวิชา 

3. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษาจากเดิม 
คือ MATH151 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
และ MATH251 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
เป็นรายวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
และปรับลดรายวิชา PHYS11 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและ 
PHYS112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น ออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
สังกัด  :  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองท้องถิ่น ดังน้ันจึงควรเพ่ิม
รายวิชาที่ทําให้นักศึกษาได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ 

1. เ พ่ิมรายวิชา HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละเคร่ืองสําอาง เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือให้การพัฒนาบัณฑิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรจึงควรเลือกรายวิชาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยให้เลือกหารายวิชาใหม่ทางคณิตศาสตร์
มาทดแทนรายวิชา MATH151 แคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 และ MATH251 แคลคูลัส
และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 และควรปรับลดรายวิชา 

PHYS11 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและ PHYS112 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์เบ้ืองต้น น่ืองจากเน้ือหาสาระรายวิชาของ
รายวิชาดังกล่าวไม่ได้นําไปใช้เป็นพ้ืนฐานของ
รายวิชาอ่ืน ๆ ในรายวิชาเอกของหลักสูตรสาขาวิชา

2. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษาจากเดิม 
คือ MATH151 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
และ MATH251 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
เป็นรายวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
และปรับลดรายวิชา PHYS11 ฟิสิกส์เบ้ืองต้นและ 
PHYS112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น ออกจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาริน แลบบอราทอรี่ส์ จํากัด 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากหลักสูตรสาขาวิชาได้มีแผนสหกิจศึกษา
ให้ นักศึกษาเลือกจึ งควรเ พ่ิมรายวิชาที่ทํ าใ ห้
นักศึกษาได้มีการฝึกภาคปฏิบัติก่อนเข้าสู่สหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมต่อการทํางานจริง 

1. เ พ่ิมรายวิชา HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเเละเคร่ืองสําอาง เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือให้หลักสูตรมีความชัดเจนและบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีคุณวุฒิตรงกับสิ่งที่ ได้เรียนรู้ และมี
โอกาสได้งานตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการจึงควรปรับช่ือหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  

2. ปรับปรุงช่ือหลักสูตรสาขาวิชาจากเดิม สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็น สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 

3. เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา HCPD361  
การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง และ 
HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือย มีความรู้ด้าน
มาตรฐานและกฏหมายที่เ ก่ียวข้อง จึงควรเพ่ิม
คําอธิบายรายวิชาในที่เก่ียวกับมาตรฐาน ความ
ปลอดภัย 

3. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมถึงมาตรฐาน
การผลิต กฎหมาย และข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี “พระราชบัญญัติและมาตรฐานการ
ผลิตที่เก่ียวข้อง การจดแจ้งต่อคณะกรรมการองค์การ
อาหารและยา การทดสอบประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย” 

 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  นางสาวเจนจิรา ทองคํา 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ือให้หลักสูตรมีความชัดเจนและบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีคุณวุฒิตรงกับสิ่งที่ ได้เรียนรู้ และมี
โอกาสได้งานตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการจึงควรปรับช่ือหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  

1. ปรับปรุงช่ือหลักสูตรสาขาวิชาจากเดิม สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็น สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
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สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 จากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ในการประชุมครั้งที ่34 (2/2563) เม่ือวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจําคณะให้ข้อเสนอแนะว่า
รายวิชา MATH115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน มีคําอธิบาย
รายวิชาที่ไม่ค่อยตรงกับบริบทของหลักสูตร นักศึกษา
เมื่อเรียนแล้วอาจจะไม่ได้นําไปใช้เป็นพ้ืนฐานต่อใน
การเรียนรายวิชาของหลักสูตร คณะกรรมการจึงให้
คําแนะนําต่อทางหลักสูตรให้หารายวิชาคณิตศาสตร์
อ่ืนที่เมื่อนักศึกษาได้เรียนแล้วจะได้นําเอาความรู้ไปต
ต่อยอดใช้ในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรต่อไป 

1. ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชา MATH115 เป็น
รายวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ โดย
คําอธิบายในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาสามารถ
นําไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ 
เช่น ความน่าจะเป็น ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์  

2. ปรับคําอธิบายรายวิชา HCPD341 มาตรฐานและ
ความปลอดภัยด้านเคร่ืองสําอาง ให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 

2. ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา HCPD341 มาตรฐาน
และความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง ใหม่ เป็นดังน้ี
“พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง มาตรฐานการผลิต
เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง  ก า ร จ ด แ จ้ ง เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ต่ อ
คณะกรรมการองค์การอาหารและยา การทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โครงสร้างผิวหนัง
และกลไกการแพ้สัมผัส เครื่องมือประเมินสภาพผิว
ทางคลินิก การทดสอบการระคายเคือง การประเมิน
ความชุ่มช้ืน ริ้วรอย สีผิว รวมถึงจริยธรรมการทดลอง
ในมนุษย์” 

3. คณะกรรมการประจําคณะให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับแก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มี
ความสัมพันธ์กันในรายวิชาดังต่อไปน้ี 
3.1 HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ Quality Assurance in 
Health Products  
3.2 HCPD303 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวด
เมื่อย Pain Relief Herbal Products 

3. ปรับแก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มี
ความสัมพันธ์กันในรายวิชา จากเดิมเป็นดังน้ี 
 
3.1 HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ Quality Assurance in 
Health Product Development 
3.2 HCPD303 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวด
เมื่อย Muscle Pain Relief Herbal Products 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
3.3 HCPD313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Development of Pain Relief Herbal Products 
and Packaging 
3.4 HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย Business Operation 
in Pain Relief Herbal Products 
3 .5 HCPD373 วัตถุ ดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Ingredients in Pain Relief Herbal Products 

3.3 HCPD313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Development of Muscle Pain Relief Herbal 
Products and Packaging 
3.4 HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย Business Operation 
in Muscle Pain Relief Herbal Products 
3 .5 HCPD373 วัตถุ ดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
Ingredients in Muscle Pain Relief Herbal 
Product Development 

4. คณะกรรมการประจําคณะให้ข้อเสนอแนะการเพ่ิม
คําอธิบายในรายวิชา HCPD373 วัตถุดิบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดย
ให้เพ่ิมการสอนทางด้านกลไกการซึมผ่านและออกฤทธ์ิ
ของสารบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

4. เพ่ิมเติมคําอธิบายในรายวิชา HCPD373 วัตถุดิบใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวด
เมื่อยด้าน “กลไกการซึมผ่านและออกฤทธ์ิของสาร
บรรเทาอาการปวดเมื่อย” 

5. คณะกรรมการประจําคณะให้ข้อเสนอแนะการ
เพ่ิมเติมคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาถึงกระบวนการ
ในการพัฒนาผู้ประกอบการหลังจากสําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ข้อย่อยที่ 2 นักศึกษามีความ 
สามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

5. เพ่ิมเติมคําอธิบายในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อย่อยที่ 2 นักศึกษา
มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ คือ 
“จัด กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาตนเองเ ป็น
ผู้ประกอบการโดยร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (UBI)” 

 
สรุปผลการพจิารณาสรปุผลการพจิารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในการประชุมครั้งที่ 63 (1/2563) เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2563 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ข้อเสนอแนะควรปรับแก้ช่ือรายวิชา HCPD260 

1. ปรับแก้ช่ือรายวิชา HCPD260 เป็น การจัดการตลาด
ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
การจัดการและการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง ให้มีความสอดคล้อง
กับคํ าอ ธิบายราย วิชาและหลัก วิชาการทาง
การตลาด 

Marketing Management in Health and Cosmetic 
Product Development 

2. คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ข้อเสนอแนะควรปรับแก้รายละเอียดในรายวิชา 
BIOL260 จุลชีววิทยา ให้ถูกต้องตามท่ีสาขาวิชาขอ
ปรับปรุง 

2. ปรับแก้รายละเอียดรายวิชาใหม่เป็น MICR111 จุล
ชีววิทยา  Microbiology 4(3-3-7) โดยมีคํ าอธิบาย
รายวิชา คือ ประวัติ เทคนิคพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา การ
จําแนกประเภทสัณฐานวิทยาสรีรวิทยา การเจริญเติบโต 
การสืบพันธ์ฎการควบคุม ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่อ
อาหาร ดิน นํ้าอากาศ การอุตสาหกรรม สุขาภิบาล
โรคติดต่อและภูมิต้านทาน 

3. คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ข้ อ เสนอแนะการป รับแ ก้ห น่วย กิตรวมของ
โครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง 

3. ปรับแก้หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่เป็น 130 
หน่วยกิต เ น่ืองจากปรับเพ่ิมหน่วยกิตของรายวิชา 
MICR111 จุลชีววิทยา จากเดิม 3 เป็น 4 หน่วยกิต 

4. คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดภายในเล่มหลักสูตร 

4. ทําการตรวจแก้คําผิดภายในเล่มหลักสูตร 

 
สรุปผลการพจิารณาสรปุผลการพจิารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 จากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 80 (2/2563) เม่ือวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชา

ใหม่ ให้สั้น กระชับ ชัดเจน ปรัชญาเดิม “หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และสามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอางที่มี

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยปรับ
ปรัชญาหลักสูตรเป็น “สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง สร้างบัณฑิตที่ ต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตได้ และขาย
เป็น” 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คุณภาพและปลอดภัย สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้า
ใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค สามารถสร้างองค์ความรู้และนําไปสู่การ
สร้างธุรกิจเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” 

2. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ ให้สั้น กระชับสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์หลักสูตรเดิม คือ  
1) มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตรต่์าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทักษะ สามารถคิด 
วิเคราะห์แก้ปัญหาในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 
รวมถึงสามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์
ทางสถิติและเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐาน
และพัฒนาผลติภัณฑ์ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น  
2) สามารถพัฒนาทักษะความรู้พ้ืนฐานเพ่ือนําไปสู่
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอางใหม่ที่มีคณุภาพและความปลอดภัย 
สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พัฒนาไปสู่
การเป็นเจ้าของธุรกิจ อันจะนําไปสู่การจ้างงานและ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืนต่อไป
3) มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ทางวิชาการ ส่งเสริม
ให้มีการนําผลงานวิจัยจากนักศึกษาถ่ายทอดไปสู่
สังคมในลกัษณะการบริการชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยปรับ
วัตถุประสงค์หลักสูตรเป็น  
1) มีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเคร่ืองสําอาง 
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือ
สร้ า งสรรค์น วัตกรรมผลิต ภัณฑ์ เ พ่ือสุ ขภาพและ
เครื่องสําอางที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
3) สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การทํางานทางด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง และนํา
ผลงานที่ในระหว่างการศึกษานําไปพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและสังคมต่อไป 

3. เพ่ิมรายวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 2 รายวิชา ลง
ในเล่มหลักสูตร คือ รายวิชา GEHU113 ศิลปกรรม
สําหรับชีวิต และ GESS109 การสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ พร้อมทั้งคําอธิบายรายวิชา และ 
Curriculum mapping 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4. ปรับแก้ไขรายละเอียดหน่วยกิต หน้า 28 ข้อ 

2) หมวดวิชาเฉพาะเป็น 94 หน่วยกิต และ 2.1) 
วิชาแกนเป็น 33 หน่วยกิต และปรับปรุงรหัสวิชา
จุลชีววิทยา จากเดิม BIOL340 3 หน่วยกิต เป็น 
MICR111 4 หน่วยกิต 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

5. ปรับแ ก้ รายละ เ อียด วิชาแกน  ราย วิชา 
CHEM111 ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) จากเดิม เคมี
ทั่วไป 1 เป็น เคมีทั่วไป 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

6. ปรับปรุงแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาแกนทั้งหมด
ที่ เ ป็ น ราย วิชาของคณะ วิทายาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้ถูกต้อง 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

7. ปรับปรุงแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชา 
HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและเครื่องสําอาง และ วิชา HCPD492 
โคร ง ง าน พัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ เ พ่ื อสุ ขภาพและ
เครื่องสําอาง ให้เป็นไปในทํานองเดียวกับรายวิชา
สหกิจศึกษา 

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
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สรุปผลการพจิารณาสรปุผลการพจิารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 168 (5/2563) เม่ือวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. แก้ไขข้อความ หน้า 3 ข้อ 8.5 โดยเพ่ิมคําว่า 
เพ่ือสุขภาพเครื่องสําอาง  

แก้ไขข้อความ ข้อ 8.5 เป็น “ครู อาจารย์ และบุคลากร
ภาครั ฐที่ เ ก่ี ยวข้อง กับผลิต ภัณฑ์ เ พ่ือสุขภาพและ
เคร่ืองสําอาง” 

2. ปรับเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา HCPD361 การ
ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง โดยให้
เพ่ิมเติมด้านการเรียนการสอนด้านการตลาดและ
การประกอบธุรกิจออนไลน์ 

แก้ไขคําอธิบายรายวิชา HCPD361 ใหม่เป็น “ความ 
สําคัญของการตลาด กระบวนการจัดการและการ
วา งแผนทางการตลาด ในงาน พัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่องสําอาง ปัจจัยที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ แนว
ทางการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง แนวโน้ม
ของธุรกิจในอนาคต การตลาดและการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง มาตรฐานการ
ผลิ ต เค ร่ือ งสํ าอาง  การจดแ จ้ ง เค ร่ือ งสํ าอาง ต่อ
คณะกรรมการองค์การอาหารและยา การทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย การศึกษาการทดสอบ
และประเมินความชอบของผู้บริโภค” 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     : หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agro-industrial Product 
Development 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

และเครื่องสาํอาง 
ภาษาองักฤษ   :  Bachelor of Science Program in Health and Cosmetic 

Product Development 

 
ปรับปรงุชื่อสาขาวิชาใหม้ีความ
ชัดเจนมากขึ้น สือ่ถึงผลติภัณฑ์ที่
เป็นเป้าหมายในการพัฒนา 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
                 : วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agro-industrial Product Development) 

           : B.Sc. (Agro-industrial Product Development) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย    :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง) 
                :  วท.บ. (พัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง) 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science (Health and Cosmetic Product Development)
                :  B.Sc. (Health and Cosmetic Product Development) 

 
ปรับปรงุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม
ชื่อสาขาวิชาที่ปรบัปรุงใหม ่

วิชาเอก :  1. การพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
               2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาํอาง 

วิชาเอก :  1. การพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
               2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาํอาง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร : 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สามารถสร้าง
องค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

ปรัชญาของหลักสูตร : 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง สร้างบัณฑิตที่ต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตได้ และขายเป็น 

 
ปรับปรงุปรัชญาของหลักสตูร
เพื่อใหส้อดคล้องกบัชื่อสาขาวิชา
ปรับปรงุใหม่และความมุง่หมาย
ของหลักสตูร 

ความสําคัญของหลักสูตร :  
     ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม 
ซึ่งอาชีพดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศ จากการเกษตร
แบบดั้งเดิมกลายเป็นเกษตรแบบอุตสาหกรรม ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดมีจะ
ราคาค่อนข้างต่ําเมื่อจําหน่ายในรูปผลสด และหากผลผลิตในบางช่วงเวลามีจํานวนมาก

ความสําคัญของหลักสูตร :  
ปัจจุบันคนส่วนใหญน่ิยมดูแลรักษาสขุภาพและความงามยังผลทําให้ธรุกจิทางด้านการ

ดูแลสุขภาพและความงามเติบโตและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สุขภาพและเครื่องสําอางมีการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

 
ปรับปรงุใหม่ใหส้อดคล้องกับ
ปัญหาและทิศทางของสังคมใน
ปัจจุบันและเชื่อมโยงกับชื่อ
สาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
หรือผลผลิตล้นตลาดก็ส่งผลให้ราคาตกต่ําเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รวมไปถึงเศษวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีจํานวนมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ผนวกกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
รวมถึงเศษวัสดุเหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศ 
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสในการส่งออก
สินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางเป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประเมิน
ผู้บริโภค การตลาด ตลอดจนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผนวก
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางที่มีคุณภาพ 
ความปลอดภัย วัตถุดิบทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ อันจะ
นําไปส ู่การจ้างงานและการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งให้มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์ทางสถิติและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของงานในท้องถิ่นและประเทศชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ทางวิชาการ ส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยจาก
นักศึกษาถ่ายทอดไปสู่สังคมในลักษณะการบริการชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงต่อ
ยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

3. เปิดโอกาสทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรในส่วนภูมิภาค โดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจะมีความรู้ที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค 

3. สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การทํางานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง และนําผลงานที่ในระหว่างการศึกษานําไปพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและสังคมต่อไป 

 
ปรับปรงุรายละเอียดใหส้อดคล้อง
กับบริบทของหลักสูตรและชื่อ
สาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม จิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตใินสาขาวิชาพัฒนาผลติภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตรอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ และสามารถนําไปปรับใช้ในการ

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม จิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพและเครื่องสําอางอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างนวัตกรรม และนําไปปรับใช้ใน

 
ปรับปรงุรายละเอียดใหส้อดคล้อง
กับบริบทของหลักสูตรและชื่อ
สาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
ประกอบอาชีพ 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาโดยใช้ความรู้
ในสาขาวิชาพัฒนาผลติภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตรและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

4. มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานรว่มกับบุคคลอื่นได้ทุกระดบัอย่าง
เหมาะสม 

5. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

การประกอบอาชีพ 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางและ
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

4. มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

5. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
หลักสูตร 

1. จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่       135       หน่วยกติ 
2. โครงสร้างหลักสตูร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า        30       หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                ไม่น้อยกวา่        15        หน่วยกติ 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกวา่         6        หน่วยกติ 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ไม่น้อยกวา่         3        หน่วยกติ 
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3        หน่วยกติ 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสรา้งลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า    3        หน่วยกติ 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า       99       หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาแกน                                            36        หน่วยกติ 
2.2.2 วิชาเอก                         ไม่น้อยกวา่       56        หน่วยกติ 

1) เอกบงัคับ                                          47        หน่วยกิต 
2) เอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า         9         หน่วยกิต 

2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ 
     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า       6         หน่วยกิต 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่       130       หน่วยกติ 
2. โครงสร้างหลักสตูร 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า        30       หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                ไม่น้อยกวา่        15        หน่วยกติ 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกวา่         6        หน่วยกติ 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ไม่น้อยกวา่         3        หน่วยกติ 
2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3        หน่วยกติ 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสรา้งลกัษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า    3        หน่วยกติ 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า       94       หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาแกน                                             33       หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเอก                         ไม่น้อยกวา่       54        หน่วยกติ 

1) เอกบงัคับ                                          45        หน่วยกิต 
2) เอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า         9         หน่วยกิต 

2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ 
      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า       6         หน่วยกิต 

 
หน่วยกิตรวมลดลง 6 หน่วยกติ 
เพิ่อใหห้ลกัสูตรมคีวามกระชับมาก
ขึ้น โดยมีการปรับลดรายวิชา 
PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
PHYS112 ปฏิบัตกิารฟสิิกส์
เบื้องต้น ปรบัลดรายวิชา 
MATH151 แคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 MATH251 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา 
MATH212 ความน่าจะเป็นและ
สถิต ิและ เพิ่มรายวิชา HCPD491 
ปัญหาพิเศษพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพเเละเครื่องสําอาง  
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ      
2.2.1  วิชาแกน      
BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป     3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-1) BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM111 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) CHEM111 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
BIOL260 จุลชีววิทยา 3(2-3-7) MICR111 จ ุลชีววิทยา 3(2-3-7) ปรับรหัสวิชาตามสาขาวิชาที่ขอ

ปรับปรุง 
CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-1) CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) CHEM231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-1) CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM251 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) CHEM251 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-1) CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM261 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3(3-0-6) CHEM261 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-1) CHEM262 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง 
MATH151 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 
MATH251 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(2-2-5) - - - ปรับลดรายวิชา 

- - - MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นการแจกแจงความ
น่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สําคัญ การประมาณค่า ช่วง
แห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ เ พื่อทดแทนรายวิชา 
MATH151 และ MATH251 เพื่อให้
เหมาะสมกับองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) - - - ป รั บ ล ด ร า ย วิ ช า เ นื่ อ ง จ า ก
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้
ความเห็นว่าเนื้อหาสาระรายวิชาของ
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รายวิชาดังกล่าวไม่ได้นําไปใช้เป็น
พื้นฐานของรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร
สาขาวิชาและเพื่อให้เหมาะสมกับองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

PHYS112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) - - - ป รั บ ล ด ร า ย วิ ช า เ นื่ อ ง จ า ก
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้
ความเห็นว่าเนื้อหาสาระรายวิชาของ
รายวิชาดังกล่าวไม่ได้นําไปใช้เป็น
พื้นฐานของรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร
สาขาวิชาและเพื่อให้เหมาะสมกับองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

STAT111 หลักสถิติ 3(3-0-6) STAT111 หลักสถิติ 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- - - HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 
การออกแบบและวางแผนการทดลอง สมการถดถอย การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ เทคนิคทาง
สถิติ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล การประยุกต์สถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ และย้ายมาเป็นวิชา
แกน 

2.2.2  วิชาเอก      
1) วิชาเอก บังคับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ      
AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
PD210 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 

ความสําคัญและหลักการดําเนินการของอุตสาหกรรม
เกษตร คุณภาพของวัตถุดิบต่อการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร การเ สื่อมเ สียของวัตถุ ดิบและ

3(3-0-6) HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางเบื้องต้น 
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องสําอาง วัตถุดิบและหลักการเลือกใช้วัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อ

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 
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เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักการตลาดและการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรกับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพและเครื่องสําอาง 

PD261 การจัดการและการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการและการตลาด
ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกษตร ประเภท
ตลาดของอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนการตลาดใน
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการและการตลาด 
กระบวนการจัดการและการวางแผนทางการตลาดในงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD325 บรรจุภัณฑ์สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 
บทบาทหน้าที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มี ต่อ
อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์  ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์ 

3(2-3-5) HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
บทบาทหน้าที่และความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ ประเภทของ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และการ
ทดสอบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

3(2-3-5) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD340 การประเมินคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 
หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพด้าน
กายภาพ เคมี และ จุลชีววิทยา ที่มีความสําคัญในงานพัฒน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

4(3-3-7) HCPD340 การประเ มินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เ พื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
ด้านกายภาพ เคมี และ จุลชีววิทยา ที่มีความสําคัญในงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง การกําหนด
เค้าโครงผลิตภัณฑ์ 

4(3-3-7) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD350 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 
บทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวความคิด  เทคนิคการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์  พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การ

3(2-3-5) HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
ผ ลิตภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ขภาพและ เค รื่ อง สํ าอาง  การส ร้ า ง
แนวความคิด  เทคนิคการคัดเลือกผลิตภัณฑ์  พฤติกรรมและ

3(2-3-5) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 
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สร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและ
ระบุข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

ความต้องการของผู้บริโภค การสร้างและคัดเลือกแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและระบุข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 

PD351 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร       
การวางแผนการทดลอง สมการถดถอย เทคนิคทางสถิติ 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูล การประยุกต์สถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 
การออกแบบและวางแผนการทดลอง สมการถดถอย การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ เทคนิคทาง
สถิติ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล การประยุกต์สถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ และย้ายมาเป็นวิชา
แกน 

PD360 บทบาทของผู้บริ โภค ที่ มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
บทบาทและพฤติกรรมของ ผู้ บ ริ โภคในงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การกําหนดรูปแบบผู้บริโภค 
เทคนิคการวัดผลผู้บริโภค การทดสอบผู้บริโภค และการใช้
ผู้บริโภคในการพัฒนาลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคที่ มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
บทบาทและพฤติกรรมของผู้บริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง การกําหนดรูปแบบผู้บริโภค 
การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ 
เทคนิคการวัดผลผู้บริโภค การทดสอบและวิจัยผู้บริโภค และ
การนําผลการวิจัยผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD361 การวิจัยผู้บริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา เนื่องจากผนวก
เนื้อหาไว้ในรายวิชา HCPD360 

- - - HCPD370 พืชสมุนไพรสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร สารปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ เทคนิคการสกัดและแยกสารจากสมุนไพร การวิเคราะห์
ปริมาณสารสําคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบ
ความเป็นพิษ การประยุกต์ใช้สารสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้ชื่อวิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับ
สาขาวิชาเอกทั้งสองสาขาวิชา 
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PD370 เทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา  
PD371 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1) - - - ปรับลดรายวิชา  
PD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 3(2-3-5) HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ

สาขาวิชาและตามเนื้อหาสาระที่จัดให้
เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD381 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2 3(2-3-5) HCPD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาและตามเนื้อหาสาระที่จัดให้
เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD433 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  3(2-3-5) HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาและตามเนื้อหาสาระที่จัดให้
เรียนในแต่ละชั้นปี 

FST251 กฎหมาย มาตรฐานอาหารและการจัดการความปลอดภัย
อาหาร  

3(3-0-6) - - 
 

- ปรับลดรายวิชา เนื่องจากผนวก
เนื้อหาไว้ในรายวิชา HCPD440 

PD440 ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ใ น ง า น พัฒน า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ ระบบการจัดการ
คุณภาพ การประกันคุณภาพเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ใน
การจัดการคุณภาพทั้งระบบ มาตรฐานและสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ ระบบการจัดการ
คุณภาพ การประกันคุณภาพเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการ
จัดการคุณภาพทั้งระบบ มาตรฐานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

3(3-0-6) 
 

ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD450 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2 
การวางแผนโครงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ
การใช้เทคนิคการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม กระบวนการผลิต
ที่เหมาะสม การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์

3(2-3-5) HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
การวางแผนโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เค รื่อง สําอาง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เ พื่อ สุขภาพและ
เครื่องสําอางต้นแบบ  การใช้เทคนิคการพัฒนาสูตรที่

3(2-3-5) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 
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กับผู้บริโภคและการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ 
 
 

เหมาะสม  กระบวนการผลิตที่ เหมาะสม  การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคและการทดสอบ
อายุ ก า ร เ ก็ บของ พัฒนาผ ลิตภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ขภาพและ
เครื่องสําอาง 

PD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 

3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระที่จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD491 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร การสืบค้นและการสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงและ
นําเสนอผลงาน 

1(0-3-1) HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง  
บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องสําอาง การสืบค้นและการสังเคราะห์ข้อมูล การ
เรียบเรียง และนําเสนอผลงาน 

1(0-3-1) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

- - - HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเเละเครื่องสําอาง 
การศึกษาค้นคว้าทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอางพื้นฐาน โดยวางแผนและดําเนินงานทดลอง
พื้นฐาน วิเคราะห์ผล เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และการ
นําเสนองาน 

1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นวิชาสําหรับ
การเตรียมความพร้อมด้านการทํา
โครงงานให้แก่นักศึกษาก่อนออกสห
กิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

1) วิชาเอก บังคับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง      
AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) AGS131 ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
PD210 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน้ 

ความสําคัญและหลักการดําเนินการของอุตสาหกรรม
เกษตร คุณภาพของวัตถุดิบต่อการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร การเ สื่อมเ สียของวัตถุ ดิบและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักการตลาดและการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรกับสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางเบื้องตน้ 
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องสําอาง วัตถุดิบและหลักการเลือกใช้วัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 
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PD261 การจัดการและการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการและการตลาด
ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกษตร ประเภท
ตลาดของอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนการตลาดใน
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการและการตลาด 
กระบวนการจัดการและการวางแผนทางการตลาดในงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD271 สารประกอบในเครื่องสําอาง 3(2-3-5) HCPD270 สารประกอบในเครื่องสําอาง 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาและตามเนื้อหาสาระที่จัดให้
เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD340 ก า รป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพ ใ น ง าน พัฒน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพด้าน
กายภาพ เคมี และ จุลชีววิทยา ที่มีความสําคัญในงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

4(3-3-7) HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง
หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพด้าน
กายภาพ เคมี และ จุลชีววิทยา ที่มีความสําคัญในงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง การกําหนดเค้าโครง
ผลิตภัณฑ์ 

4(3-3-7) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD343 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  3(3-0-6) HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาและตามเนื้อหาสาระที่จัดให้
เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD350 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 1 
บทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวความคิด  เทคนิคการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์  พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การ
สร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและ
ระบุข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

3(2-3-5) HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
ผ ลิตภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ขภาพและ เค รื่ อง สํ าอาง  การส ร้ า ง
แนวความคิด  เทคนิคการคัดเลือกผลิตภัณฑ์  พฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้บริโภค การสร้างและคัดเลือกแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบและระบุข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 

3(2-3-5) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 
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PD360 บทบาทของผู้บริ โภคที่ มีต่อการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์

อุตสาหกรรมเกษตร 
บทบาทและพฤติกรรมของ ผู้บ ริ โภคในงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การกําหนดรูปแบบผู้บริโภค 
เทคนิคการวัดผลผู้บริโภค การทดสอบผู้บริโภค และการใช้
ผู้บริโภคในการพัฒนาลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคที่ มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 
บทบาทและพฤติกรรมของผู้บริโภคในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง การกําหนดรูปแบบผู้บริโภค 
การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ 
เทคนิคการวัดผลผู้บริโภค การทดสอบและวิจัยผู้บริโภค และ
การนําผลการวิจัยผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD374 พืชสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสําอาง 
ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของสารสกัดจากสมุนไพร ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ความเป็นพิษ หลักการและวิธีการแยกสารสกัด
และน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร เครื่องมือวิเคราะห์ 
เทคนิคและวิธีการสกัดรวมถึ งการใช้ประโยชน์ใน
ระดับพื้นฐาน 

3(2-3-5) HCPD370 พืชสมุนไพรสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร สารปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ เทคนิคการสกัดและแยกสารจากสมุนไพร การวิเคราะห์
ปริมาณสารสําคัญ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบ
ความเป็นพิษ การประยุกต์ใช้สารสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 

3(2-3-5) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD382 การตั้งตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) HCPD382 การตั้งตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาและตามเนื้อหาสาระที่จัดให้
เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD422 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องตาม
เนื้อหาสาระที่จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD434 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ 
การค้นคว้าข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพของสารธรรมชาติ การ
เลือกใช้สารธรรมชาติร่วมกับสารประกอบทางเคมีเพื่อการ
พัฒนาสูตรเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปา การปรับปรุง
สูตร การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตั้งตํารับสูตร ขั้นตอน
และวิธีการการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

3(2-3-5) HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ 
การค้นคว้าข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพของสารธรรมชาติ การ
เตรียมสารสกัดจากธรรมชาติ การเลือกใช้สารธรรมชาติ
ร่วมกับสารประกอบทางเคมีเพื่อการพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑ์สปา รูปแบบต่าง ๆ เ พื่อใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางที่มีหน้าที่ต้านจุลชีพ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดเลือน

3(2-3-5) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
เครื่องสําอาง ริ้วร้อย เพิ่มความสว่างกระจ่างใส การปรับปรุงสูตร การแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตั้งตํารับสูตร ขั้นตอนและวิธีการการ
ประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพ 

PD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระที่จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD491 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร การสืบค้นและการสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง
และนําเสนอผลงาน 

1(0-3-1) HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง  
บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องสําอาง การสืบค้นและการสังเคราะห์ข้อมูล การ
เรียบเรียง และนําเสนอผลงาน 

1(0-3-1) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

- - - HCPD491 ปัญหาพิเศษพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเเละเครื่องสําอาง 
การศึกษาค้นคว้าทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอางพื้นฐาน โดยวางแผนและดําเนินงานทดลอง
พื้นฐาน วิเคราะห์ผล เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และการ
นําเสนองาน 

1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นวิชาสําหรับ
การเตรียมความพร้อมด้านการทํา
โครงงานให้แก่นักศึกษาก่อนออกสห
กิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

2) วิชาเอก เลือก การพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ      
- - - HCPD303 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

สาเหตุอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ประวัติความเป็นมาของ
การใช้สมุนไพร สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย การเลือกใช้สารวัตถุดิบให้
เหมาะสม การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บรรเทาอาการปวดเมื่อย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทา
อาการปวดเมื่อย 
 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 
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- - - HCPD305 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและชะลอวัย 

โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ สาเหตุของการเสื่อมสภาพผิว
ก่อนวัยอันควร ประวัติความเป็นมาของการใช้สมุนไพร 
สรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช้สมุนไพร การพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและชะลอวัย การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ฉลากและการโฆษณา 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD307 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับชีวิตสมัยใหม่  
นิยามและความสําคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เหมาะสม
กับการใช้ชีวิต  สถานการณ์ปัจ จุบันและแนวโน้มของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD308 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
ความสําคัญของอาหารต่อสุขภาพและความงาม อาหารและ
บทบาทหน้าที่ โภชนาการและสารอาหาร ฉลากอาหารและ
ความปลอดภัย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม 
สารอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม การตลาดและแนวโน้ม
ธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
กระบวนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื่อย การประเมินผลผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ด้านการทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ ความพึงพอใจต่อ
การใช้ผลิตภัณฑ์ เ พื่อให้ไ ด้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย หลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 

- - - HCPD362 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย 
ความสําคัญของการตลาด กระบวนการจัดการและการ
วางแผนทางการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปัจจัยที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ 
แนวทางการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง การศึกษา
การทดสอบและประเมินความชอบของผู้บริโภค แนวโน้มของ
ธุรกิจในอนาคต การตลาดและการประกอบธุรกิจออนไลน์ 
พระราชบัญญัติและมาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวข้อง การจดแจ้ง
ต่อคณะกรรมการองค์การอาหารและยา การทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD373 วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย 
สาเหตุอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ประวัติความเป็นมาของ
การใช้สมุนไพร การเลือกใช้สมุนไพร สารวัตถุดิบที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เ พื่อบรรเทาอาการปวดเ มื่อย  รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่น รูปแบบ
น้ําใส อิมัลชัน ของเหลว ครีม เซรัม ของแข็ง ขี้ผึ้ง กลไกการ
ซึมผ่านและออกฤทธิ์ของสารบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
เทคนิควิธีการเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบให้เหมาะสม 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

PD352 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ 3(2-3-5) - - - ปรับลดรายวิชา 
PD354 เค้าโครงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

- - - HCPD395 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

1(100) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด ผิวกายภายนอกมหา วิทยา ลัยจน เ กิดทั กษะ 
ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเองในการ
ประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่า
และเป็นรูปเล่มต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อวัดความสําเร็จ 

ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
ของสาขาวิชา 

PD452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรม
เกษตร 

3(2-3-5) HCPD452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาตามเนื้อหาสาระที่
จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี  

PD453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3(2-3-5) HCPD453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาตามเนื้อหาสาระที่
จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี  

PD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง 3(2-3-5) HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาตามเนื้อหาสาระที่
จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี  

PD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(2-3-5) HCPD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาตามเนื้อหาสาระที่
จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี  

PD496 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
หัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

2) วิชาเอก เลือก การพฒันาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง      
- - - HCPD300 

 
การพัฒนาเครื่องสาํอางที่ใช้ในชวีิตประจําวัน 
แนวโน้มการเ ติบโตของธุ ร กิจ เค รื่อง สําอาง  รูปแบบ
เครื่องสําอางต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเช่น 
สบู่ เจลอาบน้ํา แชมพูและครีมนวดผม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูแลผิว เช่น เซรัม ครีม เจล โลชั่น ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด กฎหมายเครื่องสําอาง เช่น ฉลากและบรรจุภัณฑ์

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
เครื่องสําอาง การจดแจ้งผลิตและการโฆษณา 

- - - HCPD301 ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสําหรับคนรุ่นใหม่ 
โครงสร้างผิวของมนุษย์ สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
การเลือกใช้สารวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิว การพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ 
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์บํารุงผิว 
ฉลากและการโฆษณา 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD302 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวสําหรับคนรุ่นใหม่ 
โครงสร้างผิวของมนุษย์ สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิว การเลือกใช้สารวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิว การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิว ฉลากและ
การโฆษณา 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD304  ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติ 
โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ สาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นใน
ร่างกายมนุษย์ สารวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 
การเลือกใช้สารวัตถุ ดิบจากธรรมชาติ การพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิ่นกายจากธรรมชาติ ฉลากและการโฆษณา 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD306 การเลือกใช้เครื่องสําอางเพื่อป้องกันมลภาวะในโลกยุค
ปัจจุบัน 
โครงสร้างผิวหนังของมนุษย์ มลภาวะของโลกในปัจจุบัน 
ผลกระทบของมลภาวะต่อผิวหนัง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาเอก
เลือกของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
เครื่องสําอางให้เหมาะต่อสภาพมลภาวะในปัจจุบัน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อต่อต้านมลภาวะ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  

- - - HCPD311 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้า 
กระบวนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า การ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการทดสอบ
สมบัติทางเคมีกายภาพ ความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย หลักในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิวกาย 
กระบวนการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 
การประเมินผลผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการทดสอบ
สมบัติทางเคมีกายภาพ ความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย หลักในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD361 การตลาดและการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
ความสําคัญของการตลาด กระบวนการจัดการและการ
วางแผนทางการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
ปัจจัยที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ แนวทางการประกอบ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 
การตลาดและการประกอบธุรกิจออนไลน์ พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง มาตรฐานการผลิตเครื่องสําอาง การจดแจ้ง

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
เครื่องสําอางต่อคณะกรรมการองค์การอาหารและยา การ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย การศึกษาการ
ทดสอบและประเมินความชอบของผู้บริโภค 

- - - HCPD371 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
ความรู้ทั่วไปและเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ชนิด
และคุณสมบัติของสารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้า เช่น สารลดแรงตึงผิว สารเสริมผลิตภัณฑ์ สาร
ออกฤทธิ์ สารพอลิเมอร์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 
เช่น รูปแบบน้ําใส แขวนตะกอน อิมัลชัน เซรัม ครีม เจลลี่ 
และน้ํามัน ตลอดจนเทคนิควิธีการเลือกใช้สารประกอบและ
วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าให้เหมาะสม 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD372 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย
ความรู้ทั่วไปและเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ชนิด
และคุณสมบัติของสารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดผิวกาย  เช่น  สารลดแรงตึงผิว  สารเสริม
ผลิตภัณฑ์  สารออกฤทธิ์  สารพอลิเมอร์  รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย เช่น รูปแบบน้ําใส แขวน
ตะกอน อิมัลชัน ของเหลว โฟม ของแข็ง ตลอดจนเทคนิค
วิธีการเลือกใช้สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิวกายให้เหมาะสม 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นราย
วิชาเอกเลือกของสาขาวิชา 

- - - HCPD393 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุง
ผิวหน้าภายนอกมหาวิทยาลัยจนเกิดทักษะ ประสบการณ์ 
ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเองในการประกอบอาชีพ มีการ
นําเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าและเป็นรูปเล่มต่อ

1(100) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นรายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
ของสาขาวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
อาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อวัดความสําเร็จ 

- - - HCPD394 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดผิวกาย 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด ผิวกายภายนอกมหา วิทยา ลัยจน เ กิดทั กษะ 
ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเองในการ
ประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการฝึกงาน 

1(100) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นรายวิชาใน
หลักสูตร Module และเป็นรายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
ของสาขาวิชา 

PD431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 3(2-3-5) HCPD431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 3(2-3-5) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระที่จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD432 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) - - - ปรับลดรายวิชา  
- - - HCPD432 

 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
การใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตํารับเครื่องสําอาง
เช่น เทคโนโลยีการนําส่งสารสําคัญเข้าสู่ผิวหนัง นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีการห่อหุ้ม การเพิ่มความคงตัวของ
สารสําคัญและตํารับเครื่องสําอาง การประเมินความคงตัว
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชามีความเหมาะสม
กับสาขาวิชาเอกและมีความทันสมัย
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

PD441 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง 3(3-0-6) HCPD441 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง 3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสวิชาให้สอดคล้องตาม
เนื้อหาสาระที่จัดให้เรียนในแต่ละชั้นปี 

PD496 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
หัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

3(3-0-6) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม ่

2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา        
PD391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) HCPD391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1(1-0-2) ปรับป รุงร หัส วิชาและชื่ อ วิชา ใ ห้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 
อุตสาหกรรมเกษตร และเครื่องสําอาง สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา 

PD392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 
ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภายนอกมหาวิทยาลัยจน
เกิดทักษะ ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเอง
ในการประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการฝึกงานแบบ
ปากเปล่าและเป็นรูปเล่มต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อวัด
ความสําเร็จ 

3(200) HCPD392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เค รื่ อง สํ าอางภ ายนอกมหา วิทย า ลั ย จน เ กิ ดทั กษะ 
ประสบการณ์ ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเองในการ
ประกอบอาชีพ มีการนําเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่า
และเป็นรูปเล่มต่ออาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อวัดความสําเร็จ 

3(200) ปรับป รุงร หัส วิชาและชื่ อ วิชา ใ ห้
สอดคล้อง กับชื่ อสาขาวิ ชา  และ
ปรับปรุงคําอธิบายราชวิชาเล็กน้อยให้
สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา 

PD495 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร               
การวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยการนําโจทย์ปัญหาของท้องถิ่นมาตั้งเป็นสมมุติฐาน 
การวางแผนและดําเนินการทดลอง วิเคราะห์วิจารณ์ผล
การทดลอง การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

3(0-6-3) HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 
การวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง โดยการนําโจทย์ปัญหาของท้องถิ่นมาตั้งเป็น
สมมุติฐาน การวางแผนและดําเนินการทดลอง วิเคราะห์
วิจารณ์ผลการทดลอง การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

3(0-6-3) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD498 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทํางาน การ
บริหารและการวางแผนในการทํางาน ประสิทธิภาพและการ
ประเมินผลงาน การเขียนและการนําเสนองาน 

1(1-0-2) HCPD498 เตรียมสหกิจศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
เครื่องสําอาง 
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทํางาน การบริหารและ
การวางแผนในการทํางาน ประสิทธิภาพและการประเมินผล
งาน การเขียนและการนําเสนองานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและเครื่องสําอาง 

1(1-0-2) ป รับป รุ ง ร หัส วิ ช า  ชื่ อ วิ ช า  และ
คําอธิบายรายวิชาให้ชื่ อ วิชาและ
เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับชื่อ
สาขาวิชาใหม่ 

PD499 สหกิจศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
 

6(--) HCPD499 สหกิจศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง 6(--) ปรับปรุงรหัสวิชาและชื่อวิชาให้
สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา 

2.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ข 
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ตอนท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศกึษาต่อ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพและเคร่ืองสําอาง 

  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง ได้สํารวจ

ความต้องการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งเป็นการสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร กลุ่มที่ 2 เป็นการประเมินจากนักศึกษาสาขาวิชา
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้หลักสูตรน้ีในปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 3 เป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มที่ 4 เป็นผู้บังคับบัญชา
เบ้ืองต้นหรือผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผลการสํารวจความ
ต้องการใช้หลักสูตรมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 
1. การสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

จากการสํารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดจํานวน 50 คน เพศชายร้อยละ 20.00 เพศหญิงร้อยละ 
80.00 มีช่วงอายุระหว่าง 17–19 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีภูมิลําเนาเดิมเป็นจังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 
90.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.00 จากจํานวน
ดังกล่าวสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร้อยละ 50.00   

ผลการประเมินความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีระดับความคิดเห็นคะแนนเฉล่ียและความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมินแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ ข1  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
5 

มาก
ที่สุด

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 60.0 30.0 10.0 0.0 0.0 4.50 0.68 
2.มีโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 4.50 0.51
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

3.หลักสูตรมีความทันสมัย มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ด้านวิชาการ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้  

40.0 44.0 16.0 0.0 0.0 4.24 0.72

4.หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ วิชาชีพ การฝึกงาน  และการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

60.0 16.0 24.0 0.0 0.0 4.36 0.85

5.หลักสูตรสนับสนุนการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่
สร้างช่ือเสียงให้แก่นักศึกษา 

50.0 44.0 6.0 0.0 0.0 4.44 0.61

6.หลักสูตรมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น 

56.0 40.0 4.0 0.0 0.0 4.56 0.58

7.หลักสูตรมีการสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทาง
วิชาการแก่นักศึกษา 

40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 4.36 0.80

8.บัณ ฑิ ต ขอ ง ส า ข า วิ ช า เ ป็ นที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4.40 0.81

9.ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้จากการเรียนการสอนเป็นที่
นิยมของตลาดผู้บริโภค 

90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 4.90 0.30

10.สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สินค้าเพ่ือประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระ 
เพ่ือสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้ 

54.0 46.0 0.0 0.0 0.0 4.54 0.50

11.หลักสูตรที่เรียนเหมาะสมกับความรู้ ความถนัด 
และความสามารถ ของผู้เรียน 

56.0 40.0 4.0 0.0 0.0 4.52 0.58

12.หลักสูตรมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ 
ที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมสําหรับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

36.0 64.0 0.0 0.0 0.0 4.36 0.48

13.คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาการ
เฉพาะทาง  และมี ช่ือเสียงเ ป็นที่ ยอมรับในวง
การศึกษา 

60.0 30.0 10.0 0.0 0.0 4.50 0.68
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

14.คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในการบริการ
วิชาการ มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น 

60.0 38.0 2.0 0.0 0.0 4.58 0.54

15.คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

40.0 56.0 4.0 0.0 0.0 4.36 0.56

16.ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4.40 0.81
17.ความสะดวก ในกา ร เ ดิ นท า งม า เ รี ย น ยั ง
มหาวิทยาลัย 

42.0 58.0 0.0 0.0 0.0 4.42 0.50

18.มีการบริการ และจัดสวัสดิการ สถานที่ผ่อน
คลายที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษา 

58.0 36.0 6.0 0.0 0.0 4.50 0.61

19.มีแหล่งที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

48.0 32.0 20.0 0.0 0.0 4.28 0.78

20.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมิลําเนาของ
ตนเอง 

36.0 52.0 12.0 0.0 0.0 4.22 0.68

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 

 
จากการสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตจังหวัด
พิษณุโลกและใกล้เคียง พบว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดในการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ พัฒนาได้จากการเรียนการสอนเป็นที่ นิยมของตลาดผู้บริโภค มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
4.90+0.30 คะแนน รองลงมา คือ คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในการบริการวิชาการ มี
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.58+0.54 คะแนน และหลักสูตรมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.56+0.58 คะแนน  

 
2. การประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนักศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามกําลังศึกษา
อยู่ช้ันปี 2 คิดเป็นร้อยละ 17 ช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 40 และช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 43 

ผลการประเมินความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 8 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผลและด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแสดงดังตาราง ข2 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ ข2  ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาต่อคุณภาพ

และการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 

หวัข้อความคดิเห็น 
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนน S.D. 
1. ด้านหลักสตูร   
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.50 0.57 
1.2 มีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร 

4.30 0.47 

1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

4.53 0.57 

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.47 0.57 

1.5 วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 4.30 0.53 
2. กระบวนการคัดเลือกนักศกึษา   
2.1 การกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.27 0.78 
2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.30 0.70 
2.3 กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.37 0.72 
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หัวข้อความคดิเห็น 
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนน S.D. 
3. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา   
3.1 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษา ปี 1) เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

4.57 0.57 

3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความเหมาะสม  4.40 0.56 
3.3 นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปใช้ได้
เป็นอย่างดีในการเรียนในช้ันเรียน 

4.37 0.72 

4. อาจารย์ผู้สอน   
4.1 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน 

4.53 0.51 

4.2 อาจารย์ในหลักสูตรสอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

4.63 0.49 

4.3 อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.53 0.63 

4.4 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป็นครู 4.53 0.68 
5.อาจารย์ที่ปรึกษา   
5.1 ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.83 0.38 
5.2 ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.77 0.43 
5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและ
ช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

4.67 0.55 

5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ นักศึกษาในด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

4.47 0.63 

6.การเรียนการสอน   
6.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 

4.40 0.56 

6.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.30 0.65 
6.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.27 0.58 

6.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.43 0.57 
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หัวข้อความคดิเห็น 
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนน S.D. 
6.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 4.27 0.52 
6.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 4.07 0.74 
7.การวัดและประเมินผล   
7.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.20 0.61 

7.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า 

4.30 0.53 

7.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.40 0.62 
8.สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้   
8.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

4.00 0.87 

8.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.93 0.87 

8.3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

4.07 0.83 

8.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.20 0.76 
8.5 สนามกีฬา ที่ออกกําลังกาย ที่น่ังอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

4.07 0.98 

8.6 หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ 4.27 0.78 
8.7 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศ
ถ่ายเท เป็นต้น) 

4.13 0.82 

8.8 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม  (เช่น ความสะอาด ความสงบ
ร่มรื่น เป็นต้น) 

4.23 0.77 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 
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จากตารางที่ ข2 วิเคราะห์การใช้หลักสูตรของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้ผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังน้ี 

ด้านหลักสูตร นักศึกษาผู้ใช้หลักสูตรมีความเห็นว่าการจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 4.50 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมากที่สุด 

ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่กําลังใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจในหัวข้อน้ี
อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.27-4.37 คะแนน) 

ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า นักศึกษาที่กําลังใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจใน
หัวข้อการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย  
มากกว่า 4.57 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมากที่สุด 

ด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรมีความพึงพอใจในหัวข้อน้ีทุกหัวข้อ โดยมี
ค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.50 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมากที่สุด 

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรมีความพึงพอใจในหัวการได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.50 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมากที่สุด 

ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในทุกหัวข้อในระดับมาก โดยในหัวข้อ
การจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด (4.07 
คะแนน) 

ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในทุกหัวข้อในระดับมาก 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ความพึงพอใจใน

หัวข้อห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา ได้คะแนนความพึง
พอใจน้อยที่สุด (3.93 คะแนน) 
 
3. การประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโดย
ผู้สําเร็จการศึกษา 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 15 คน ผู้ตอบแบบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 100 อาชีพ
ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทํางานตรงหรือสัมพันธ์กับความรู้ที่ได้รับจาก
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หลักสูตรสาขาวิชาจํานวนร้อยละ 46.67 ที่เหลือผู้สําเร็จการศึกษาได้ทํางานไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับความรู้ที่
ได้รับจากหลักสูตรสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 53.33 

ผลการประเมินความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 8 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผลและด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน 
แสดงดังตาราง ข3 

 

ตารางที่ ข3  ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาต่อคุณภาพและ
การจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 

หัวข้อความคดิเห็น 
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนน S.D. 
1. ด้านหลักสตูร   
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.07 0.26 
1.2 มีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร 

4.13 0.52 

1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

3.87 0.74 

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.93 0.59 

1.5 วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 3.87 0.74 
2. กระบวนการคัดเลือกนักศกึษา   
2.1 การกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.33 0.49 
2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.27 0.59 
2.3 กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.13 0.52 
3. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา   
3.1 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษา ปี 1) เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

4.20 0.56 

3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความเหมาะสม  3.80 0.77 
3.3 นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปใช้ได้
เป็นอย่างดีในการเรียนในช้ันเรียน 

3.73 0.59 
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หัวข้อความคดิเห็น 
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนน S.D. 
4. อาจารย์ผู้สอน   
4.1 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน 

4.53 0.52 

4.2 อาจารย์ในหลักสูตรสอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

4.13 0.52 

4.3 อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.13 0.35 

4.4 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป็นครู 4.47 0.52 
5.อาจารย์ที่ปรึกษา   
5.1 ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.27 0.70 
5.2 ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.27 0.70 
5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและ
ช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

4.20 0.68 

5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ นักศึกษาในด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

4.13 0.64 

6.การเรียนการสอน   
6.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 

4.00 0.53 

6.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.13 0.35 
6.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.87 0.64 

6.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.00 0.65 
6.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 3.87 0.83 
6.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 3.80 0.68 
7.การวัดและประเมินผล   
7.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.13 0.35 

7.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า 

4.20 0.56 
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หัวข้อความคดิเห็น 
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

คะแนน S.D. 
7.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.20 0.41 
8.สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้   
8.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.40 0.51 

8.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.27 0.46 

8.3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

3.53 0.52 

8.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 3.73 0.70 
8.5 สนามกีฬา ที่ออกกําลังกาย ที่น่ังอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา 

3.53 0.64 

8.6 หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ 3.40 0.63 
8.7 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศ
ถ่ายเท เป็นต้น) 

4.00 0.53 

8.8 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม  (เช่น ความสะอาด ความสงบ
ร่มรื่น เป็นต้น) 

4.20 0.41 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 

 
จากตารางที่ ข3 วิเคราะห์การใช้หลักสูตรของผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้ผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังน้ี 
ด้านหลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความเห็นว่าการจัดการของหลักสูตรมี

ความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษา
เป็นไปตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียมกกว่า 4.07 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมาก  
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ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความพึง
พอใจในหัวข้อน้ีอยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.13-4.33 คะแนน) 

ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มี
ความพึงพอใจในหัวข้อการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ีย  มากกว่า 4.20 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมาก 

ด้านอาจารย์ผู้สอน ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความพึงพอใจในหัวข้อน้ีทุก
หัวข้อ โดยในหัวข้ออาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.53 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมากที่สุด 

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความพึงพอใจในหัว
การได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไป
ตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 4.13-4.27 คะแนน อยู่ในเกณ์ระดับมาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความพึงพอใจในทุก
หัวข้อในระดับมาก แต่ในหัวข้อวิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/
หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ หัวข้อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 
21 และหัวข้อการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่น้อย
โดยอยู่ในช่วง 3.80-3.87 คะแนน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความพึงพอใจ
ในทุกหัวข้อในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.13-4.20 คะแนน) 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก แต่ความพึงพอใจในหัวข้อห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนักศึกษา รวมไปถึงหัวข้อหนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการ
เรียนรู้ ได้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 3.27-3.40 คะแนน) 

นอกจากน้ียังมีข้อคิดเห็นจากผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาฯ เพ่ิมเติม คือ หลายกรณีที่
นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาเป็น
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ที่สําเร็จการศึกษาได้ไปสมัครงาน
ในองค์กรที่ทํางานทางด้านการผลิตเคร่ืองสําอาง แต่บางกรณีที่ทางองค์กรได้พิจารณาเพียงแค่ใบสมัครของ
นักศึกษาและพบว่าช่ือวุฒิการศึกษาไม่ได้ระบุถึงความเก่ียวข้องกับเคร่ืองสําอาง จึงได้ปฏิเสธการรับ
นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพ่ือทํางานในองค์กรดังกล่าว ซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรสาขาวิชาฯ  
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4. การประเมินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นหรือผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้นของผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจํานวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ร้อย
ละ 100 

 ส่วนผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ี โดยผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้น แสดงเป็นระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละ
หัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ข4 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1  
น้อย 
ที่สุด 

1.  ด้านคณุธรรมจริยธรรม   
  1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 4.33 0.82

  1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจรติอย่างสมํ่าเสมอ 66.7 16.7 16.7 0.0 0.0 4.50 0.84
  1.3 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 4.17 0.75
  1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 4.33 0.52

  1.5 เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 4.33 0.52
2. ด้านความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 
  2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอย่างกว้าง ขวางและ
เป็นระบบตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีใน
สาขาวิชาการอ่ืนที่เก่ียวข้องรู้หลักและทฤษฎีที่สัมพันธ์
กัน 

16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 3.83 0.75

  2.2 มีความคุ้นเคยกับพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้า
ของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา รวมทั้งตระหนักถึง

33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 3.67 1.03
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1  
น้อย 
ที่สุด 

งานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ 
  2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับปรุงตามกาลเวลา
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 3.83 0.75

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรมโดยสามารถประยุกต์ความรู้พ้ืนฐาน
และ สามารถวางแผนและปฏิบัติงานทางด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50.0 16.7 33.3 0.0 0.0 4.17 0.98

  3.2 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคณุภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบระบบคุณภาพและประยุกต์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 3.50 0.55

  3.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูล
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการ
จัดการของเหลือ เพ่ือเลือกใช้กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม  

0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 3.50 0.55

  3.4 มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิจยัผู้บริโภค 
รวมทั้งหาข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปล
ผลได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.0 16.7 83.3 0.0 0.0 3.17 0.41

  3.5 สามารถระบุถึงปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
จัดการงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและบูรณาการ
ร่วมกับความรู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  

16.7 16.7 66.7 0.0 0.0 3.50 0.84
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1  
น้อย 
ที่สุด 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  4.1 มคีวามรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 4.17 0.75

  4.2 สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 

50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 4.33 0.82

  4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 

50.0 16.7 33.3 0.0 0.0 4.17 0.98

  4.4 สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

50.0 16.7 33.3 0.0 0.0 4.17 0.98

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

16.7 33.3 50.0 0.0 0.0 3.67 0.82

  5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียน รู้จักเลือกและใช้รปูแบบของการนําเสนอที่
เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 3.50 0.55

  5.3 สามารถระบุเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูล
ความรู้ที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 3.33 0.52

  5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
การรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด 

0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 3.33 0.52

  5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

33.3 16.7 50.0 0.0 0.0 3.83 0.98
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1  
น้อย 
ที่สุด 

  5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 3.83 0.75

  5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม 

16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 3.83 0.75

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ด้าน ในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ข้อ 1.2 
แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ําเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.50 ส่วนด้านทักษะทาง
ปัญญา ข้อ 3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิจัยผู้บริโภค รวมทั้งหาข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลผลได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุด 

นอกจากน้ีผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้นของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คาดหวังให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ต้องการบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อการทํางาน 
ใฝ่รู้ มีความรู้พ้ืนฐานด้านระบบประกันคุณภาพ ใฝ่รู้ และอดทน มีวิสัยทัศน์ของการทํางาน มีทัศนคติที่ดี 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เก่ียวกับงานที่ทํา มีองค์
ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ 
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ตารางที่ ข5 ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1  
น้อย 
ที่สุด 

1.  บัณฑิตนักปฏิบัติ     
   1.1 ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 4.00 0.89 

   1.2 นําความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 4.00 0.89 
   1.3 วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้
อย่างเหมาะสม 

33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 4.00 0.89 

   1.4 รู้ทันข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 4.00 0.89 
2. ซ่ือสัตย์  อดทน   
  2.1. ช่ือสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ  66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 4.67 0.52 
  2.2 สํารวมกาย วาจาและใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

50.0 16.7 33.3 0.0 0.0 4.17 0.98 

3.พร้อมพัฒนาตน   
   3.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 4.00 0.89 
   3.2 พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
องค์กร 

50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 4.33 0.82 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 

  

จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พบว่า หัวข้อที่ 2.1. ช่ือสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ มีคะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.67 ส่วนหัวข้อที่ 1.1 ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.88 ซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุด 
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ตารางที่ ข6 ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่  21 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ที่สุด 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม          
  1.1  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมใหม ่ๆ 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนางานในองค์กร 

0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 3.00 0.82 

  1.2  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 3.00 0.82 
  1.3 มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของงาน 

0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 3.00 0.75 

  1.4 มทีักษะในการสื่อสารทีดี่ในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานทุกระดับ 

25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 3.75 0.75 

  1.5  ให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  เป็นอย่าง
ดีในการพัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร 

25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 3.75 0.75 

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี         
   2.1 มีการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร 

0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 3.25 0.84 

  2.2 มคีวามรอบรู้เท่าทันสื่อ  และเลือกในการรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และ
องค์กร 

0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 3.25 0.84 

  2.3 มคีวามรู้ ความสามารถในการนําเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 3.25 1.03 

3.ทักษะชีวิตและอาชีพ         
  3.1 มคีวามยืดหยุ่นผ่อนปรน  โดยมีความสามารถ
ในการปรับตัว และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณแ์ละกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 3.50 0.98 

  3.2  มีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย   

0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 3.50 0.82 
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. 5 
มาก
ที่สุด

4 
มาก

3 
ปาน
กลาง

2 
น้อย 

1 
น้อย 
ที่สุด 

  3.3 มทีักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒธรรมการทํางานใน
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 3.25 1.03 

  3.4 มคีวามรับผิดชอบเช่ือถือได้ 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 4.00 0.98 
  3.5 มคีวามสามารถในการทํางานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นํา  

50.0 0.0 25.0 25.0 0.0 3.75 1.17 

  3.6 มคีวามใส่ใจดูแลตนเองเป็นอย่างดี 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 4.25 0.82 
  3.7 มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือ
นําไปสู่การประสบความสําเร็จในอาชีพ  

25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 3.50 1.17 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 

 
จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตในการ

ปฏิบั ติงานของบัณฑิตที่สํ า เร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ทักษะชีวิต
และอาชีพ หัวข้อที่ 3.6 มีความใส่ใจดูแลตนเองเป็นอย่างดี มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.2 ส่วน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หัวข้อที่ 1.1 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนางานในองค์กร 1.2 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของงานผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.00 ซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุด 
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ตอนท่ี 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

1. แบบสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรหีลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คําชี้แจง  แบบสํารวจฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน (   ) และกรุณากรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ  (  ) ชาย    (  ) หญิง 
2. อายุ  (  ) 17 - 19 ปี   (  ) 20 - 22 ปี  

(  ) 23 - 25 ปี   (  ) มากกว่า 25 ปี 
3. จังหวัดภูมิลําเนาเดิม………………………………….………………………………………….……………….………… 
4. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือไม่  

(  ) สนใจ     (  ) ไม่สนใจ  
5. ถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่คาดว่าจะศึกษาต่อ 

(  ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(  ) หลักสูตรอ่ืนที่ไม่ใช่วิทยาศาสตรบัณฑิต  

6. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสําอาง หรือไม่ 

(  ) สนใจ 
(  ) ยังไม่สนใจ เน่ืองจาก……………………………………..………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปน้ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด  
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น  
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม      
2.มีโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)      
3.หลักสูตรมีความทันสมัย มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ 
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้      
4.หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การ
ฝึกงาน  และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

     

5.หลักสูตรสนับสนุนการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่
นักศึกษา 

     

6.หลักสูตรมีการนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนใน
ท้องถิ่น 

     

7.หลักสูตรมีการสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่
นักศึกษา 

     

8.บัณฑิตของสาขาวิชาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน      
9.ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้จากการเรียนการสอนเป็นที่นิยมของตลาด
ผู้บริโภค 

     

10.สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าเพ่ือประกอบ
อาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือสร้างรายได้ด้วยตนเองใน
อนาคตได้ 

     

11.หลั กสู ตรที่ เ รี ยน เหมาะสม กับความ รู้  ความถ นัด  และ
ความสามารถ ของผู้เรียน 

     

12.หลักสูตรมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ ที่เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 

     

13.คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาการเฉพาะทาง และมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา      
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น  
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

14.คณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในการบริการวิชาการ มี
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนท้องถิ่น      
15.คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ      
16.ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย      
17.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียนยังมหาวิทยาลัย      
18.มีการบริการ และจัดสวัสดิการ สถานที่ผ่อนคลายที่เหมาะสม
สําหรับนักศึกษา      
19.มีแหล่งที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย      
20.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมิลําเนาของตนเอง      

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
ขอบพระคณุทกุท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามฉบับนี ้
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2. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม ต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ต่อ
คุณภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน (   ) และกรุณากรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ  (  ) ชาย    (  ) หญิง 
2. ระดับช้ัน  (  ) นักศึกษาช้ันปีที่ 1  (  ) นักศึกษาช้ันปีที่ 2 

(  ) นักศึกษาช้ันปีที่ 3  (  ) นักศึกษาช้ันปีที่ 4 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างที่ให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 

 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด

1. ด้านหลักสตูร      
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

    
 

1.2 มีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

    
 

1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
อย่างชัดเจน 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

    
 

1.5 วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21      
2. กระบวนการคัดเลือกนักศกึษา      
2.1 การกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
2.3 กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
3. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา      
3.1 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษา ปี 1) เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การ
อบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

    
 

3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความ
เหมาะสม   

    
 

3.3 นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมไป
ใช้ได้เป็นอย่างดีในการเรียนในช้ันเรียน 

    
 

4. อาจารย์ผู้สอน      
4.1 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 

    
 

4.2 อาจารย์ในหลักสูตรสอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

    
 

4.3 อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

    
 

4.4 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป็นครู      
5.อาจารย์ที่ปรึกษา      
5.1 ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา      
5.2 ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ      
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด

5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
และช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

    
 

5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

 
   

 

6. การเรียนการสอน      
6.1 การจัดการเ รียนการสอนสอดคล้อง กับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
   

 

6.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม      
6.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทาง
วิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
   

 

6.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน      
6.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21      
6.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน      
7. การวัดและประเมินผล      
7.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

     

7.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง 
ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

     

7.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม      
8. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้      
8.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

     

8.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

     

8.3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

     

8.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      



(มคอ.2) หน้า 195 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2564  

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด

8.5 สนามกีฬา ที่ออกกําลังกาย ที่น่ังอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 

     

8.6 หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

     

8.7 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง 
อากาศถ่ายเท เป็นต้น) 

     

8.8 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม  (เช่น ความสะอาด 
ความสงบ ร่มร่ืน เป็นต้น) 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคณุทกุท่าน 
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3. แบบสอบถามการประเมินการใช้หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยผูส้ําเร็จการศึกษา  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม ต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและประเมินการใช้

หลักสูตรจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ เพ่ือนําข้อมูลมา
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตรงตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ใน (   ) และกรุณากรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ  (  ) ชาย    (  ) หญิง 
2. อาชีพปัจจุบัน   (  ) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ (  ) พนักงานบริษัทเอกชน 

(  ) ธุรกิจส่วนตัว   (  ) อ่ืน ๆ .................................... 
3. ท่านได้ทํางานตรงหรือสัมพันธ์กับความรู้ที่ท่านเรียนมาจากหลักสูตรฯ หรือไม่    

(  ) ตรง/สัมพันธ์   (  ) ไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์ 
 
ตอนท่ี  2 การประเมินความพึงพอใจ ท่ีมี ต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างที่ให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย
ที่สุด

1. ด้านหลักสตูร      
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
1.2 มีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย
ที่สุด

1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

    
 

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

    
 

1.5 วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21      
2. กระบวนการคัดเลือกนักศกึษา      
2.1 การกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
2.3 กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      
3. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา      
3.1 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษา ปี 1) เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

    
 

3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความเหมาะสม       
3.3 นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปใช้ได้
เป็นอย่างดีในการเรียนในช้ันเรียน 

    
 

4. อาจารย์ผู้สอน      
4.1 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน 

    
 

4.2 อาจารย์ในหลักสูตรสอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

    
 

4.3 อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

    
 

4.4 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป็นครู      
5.อาจารย์ที่ปรึกษา      
5.1 ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา      
5.2 ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ      
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย
ที่สุด

5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและ
ช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

    
 

5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

 
   

 

6. การเรียนการสอน      
6.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

 
   

 

6.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม      
6.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
   

 

6.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน      
6.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21      
6.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน      
7. การวัดและประเมินผล      
7.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียน
การสอน 

     

7.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า 

     

7.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม      
8. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้      
8.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

     

8.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

     

8.3 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

     

8.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา      
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รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 
5 

มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน 
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย
ที่สุด

8.5 สนามกีฬา ที่ออกกําลังกาย ที่น่ังอ่านหนังสือเหมาะสมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 

     

8.6 หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้      
8.7 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง 
อากาศถ่ายเท เป็นต้น) 

     

8.8 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม  (เช่น ความสะอาด ความ
สงบ ร่มรื่น เป็นต้น) 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคณุทกุท่าน 
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4. แบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้ใชบ้ัณฑิตเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู ้

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
คําชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามถึงความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อ
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันจะเป็นผลสะท้อนกลับให้ทางมหาวิทยาลัยได้แก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไปในอนาคต จึง
ใคร่ขอความร่วมมือท่านสละเวลาอันมีค่าย่ิงตอบคําถามให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 

แบบสอบถามฉบับน้ีมี 7 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานของท่าน   
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการ 
 ตอนที่ 4   ความคิดเห็นเก่ียวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
           ตอนที่ 5   ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 ตอนที่ 6   ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่  21 
 ตอนที่ 7   ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน � หน้าข้อความซึ่งตรงตามความเป็นจริง และ/หรือเติมข้อความ
ลงในช่องว่างตามความเหมาะสมในข้อกําหนด 
 
1. ชื่อบัณฑิต________________________สําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. ลักษณะของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน_______________________________________________ 

2.1 � หน่วยงานราชการ  2.2 � รัฐวิสาหกิจ  2.3 � องค์กรเอกชน 
 2.4 � ธุรกิจส่วนตัว   2.5 � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)______________________ 
3. ผู้ใหข้้อมูล ชื่อ-สกุล____________________________________________________________ 
 เบอร์โทร____________________________อีเมล____________________________________ 
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 3.1 � เจ้าของกิจการ   3.2 � ผู้อํานวยการ  3.3 � ผู้จัดการ 
 3.4 � รองผู้จัดการ   3.5 � หัวหน้าแผนก/ฝ่าย 3.6 � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _____ 
4. สิ่งทีเ่ปน็นโยบายแรกในการพิจารณารบัพนักงานของท่าน ได้แก่ 
 4.1 � สถาบันการศึกษา   4.2 � บุคลิกภาพ 4.3 � สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
 4.4 � ความสามารถพิเศษ 4.5 � สถานภาพ 4.6 � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม มีหน้าที่ในการผลติบัณฑิตเพื่อรบัใชส้ังคม จึงอยากทราบว่า
หน่วยงานของท่านมีความต้องการบัณฑิตในสาขาใด_____________________________________ 
และคณุลักษณะบัณฑิตแบบใด_____________________________________________________ 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  
 คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็น/พฤติกรรมที่
แสดงออกของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 = มากที่สุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = น้อย          1 = น้อยที่สุด 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด 

1.  ด้านคณุธรรมจริยธรรม   
  1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

     

  1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสมํ่าเสมอ      
  1.3 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      
  1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

     

  1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
2. ด้านความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 
  2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรอย่างกว้าง ขวางและเป็นระบบตระหนักในองค์ความรู้
และทฤษฎีในสาขาวิชาการอ่ืนที่เก่ียวข้องรู้หลักและทฤษฎีที่
สัมพันธ์กัน 
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด 

  2.2 มีความคุ้นเคยกับพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา รวมท้ังตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

     

  2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกําหนดทาง
วิชาการ รวมถึงการปรับปรุงตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยสามารถประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและ สามารถ
วางแผนและปฏิบัติงานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

  3.2 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการออกแบบระบบคุณภาพและ
ประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

     

  3.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการจัดการของเหลือ 
เพ่ือเลือกใช้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม  

     

  3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิจัยผู้บริโภค รวมทั้งหา
ข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลได้อย่างถูกต้อง เพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

  3.5 สามารถระบุถึงปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดการ
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยและบูรณาการร่วมกับความรู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ 

     

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  4.1 มคีวามรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคล      
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด 

และรายกลุ่ม 
  4.2 สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและ
สมาชิกกลุ่ม 

     

  4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     

  4.4 สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

     

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เ ก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

     

  5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

  5.3 สามารถระบุเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เ ก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

     

  5.4 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมและใช้อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล 
แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

     

  5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

     

  5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

  5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้งานได้และเหมาะสม 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็เก่ียวกับอัตลักษณข์องบัณฑิต 
 
อัตลักษณ์ คือ  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซ่ือสัตย์  อดทน พร้อม
พัฒนาตน 
บัณฑิตนักปฏิบัติ คือ บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นําไปสู่การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนตามศาสตร์ที่เรียนรู้ คําว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเป็นผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
ซ่ือสัตย์ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อวินัย ไม่คดโกง  
อดทน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรักษาใจ กาย วาจาให้น่ิง สํารวมอยู่ในทางที่ดี ไม่ว่าจะถูกกระทบ
ด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความม่ันคงหนักแน่นทางอารมณ์ ไม่หว่ันไหวทั้งน้ี 
“ซื่อสัตย์ อดทนเกิดได้จากการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม” 
พร้อมพัฒนาตน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพร้อมที่จะรับรู้(รู้ฟัง) นําไปสู่ รู้สึก รู้จํา รู้คิด และรู้ทํา
บนฐานของปัญญา ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) ซึ่งคําว่า “พร้อม
พัฒนาตน” ต้องใช้ทักษะกระบวนการทั้งหมดในการพัฒนา คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็น/พฤติกรรมที่
แสดงออกของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 = มากที่สุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = น้อย          1 = น้อยที่สุด 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด 

1.  บัณฑิตนักปฏิบัติ   
   1.1 ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

   1.2 นําความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการทํางาน      
   1.3 วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างเหมาะสม      
   1.4 รู้ทันข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ      
2. ซ่ือสัตย์  อดทน      
  2.1. ช่ือสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ       
  2.2 สํารวมกาย วาจาและใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

     

3. พร้อมพัฒนาตน 
   3.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน      
   3.2 พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กร      
 
ตอนท่ี 5 ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่  21  
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ การรอบรู้สาระวิชามีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อความสําเร็จ สาระวิชา
หลักพ้ืนฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดีแต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพ่ือมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 โรงเรียนต้องส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาวิชาการให้อยู่ ในระดับสูงด้วยการ
สอดแทรกทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็น/พฤติกรรมที่แสดงออกของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 = มากที่สุด       4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = น้อย          1 = น้อยที่สุด 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม        
  1.1  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมใหม ่ๆ เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนางานในองค์กร 

     

  1.2  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
  1.3 มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
นําไปสู่ความสําเร็จของงาน 

     

  1.4 มทีักษะในการสื่อสารทีดี่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานทุกระดับ 

     

  1.5  ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจเป็นอย่างดีในการพัฒนา
งาน  และพัฒนาองค์กร 

     

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี       
   2.1 มีการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

     

  2.2 มคีวามรอบรู้เท่าทันสื่อ  และเลือกในการรับข้อมูลขา่วสารที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร 
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 

คะแนนการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย

1 
น้อย 
ที่สุด 

  2.3 มคีวามรู้ ความสามารถในการนําเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     

3.ทักษะชีวิตและอาชีพ       
  3.1 มคีวามยืดหยุ่นผ่อนปรน  โดยมีความสามารถในการปรับตัว 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

     

  3.2  มีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย   

     

  3.3 มทีักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีการปรับตัวเข้ากับ
สังคมและวัฒธรรมการทํางานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

     

  3.4 มคีวามรับผิดชอบเช่ือถือได้      
  3.5 มคีวามสามารถในการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา       
  3.6 มคีวามใส่ใจดูแลตนเองเป็นอย่างดี      
  3.7 มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือนําไปสู่การประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ  

     

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอบพระคณุทกุท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามฉบับนี ้
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมท้ังที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีการกําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบัน อุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรน้ันที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ต้ังแต่เกณฑ์มาตรฐาน
น้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได้ 

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ 
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนตํ่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียน
ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา   

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือเข้า
ศึกษาในช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที่ 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหน่ึงปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 สําหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวน
หน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  

9.3.1 ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี การนับระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง  
11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสาขาวิชาน้ันๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพ่ือ
เข้าศึกษาในช้ันปีที่ 2 หรือช้ันปีที่ 3 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห์ 

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังน้ี 
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน ดังน้ี 
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี

การศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของคณะน้ันๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name) จํานวน
หน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ดังน้ี 

14.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ลําดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
กําหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายของรายวิชาน้ัน ใน
กรณีที่ช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชาน้ันมีเน้ือหารายวิชาสัมพันธ์ 
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ต่อเน่ืองกัน 
14.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติและจํานวนช่ัวโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2  ช่ัวโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจํานวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเน้ือหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังน้ี 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 14 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับ
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การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรน้ัน 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-ถอน
รายวิชา หากพ้นกําหนดน้ีมหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธ์ิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ําจะทําได้ต่อเมื่อ  
17.3.1 รายวิชาน้ันได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซ้ําในรายวิชาที่ได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า สามารถกระทํา

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งย่ืน

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีที่ นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
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หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W  

17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ 
หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานนั้น
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชาน้ัน ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ือขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้
น้ันจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ัน เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ใน
กรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่
ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หาก
พ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ 
17.6 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดม ศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งน้ี โดยต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 3 
หลักสูตรการศกึษา 

 
ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 

18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการท่ีมุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่าน้ันที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า “ต่อเน่ือง” 
ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังน้ี 
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19.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายความว่า หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งน้ี จํานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจํานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจํานวนน้ันต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ี 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
หน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทําหน้าที่อาจารย์

ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันร่วมกันแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
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และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชาน้ัน ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจําเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีทั้งน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

ข้อ 22 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการใหส้ําเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหน่ึงครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชาน้ันสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและ 
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ประเมินผลในรายวิชาน้ัน  
ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U 
23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก

รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้นซึ่งไม่มีค่าลําดับขั้น 
23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนดดังน้ี  
             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเย่ียม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
                   V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบลําดับขั้น กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังนี้  
ลําดับขั้น  A      มีค่าลําดับขั้นเป็น   4 
ลําดับขั้น  B+   มีค่าลําดับขั้นเป็น   3.5  
ลําดับขั้น  B    มีค่าลําดับขั้นเป็น   3 
ลําดับขั้น  C+   มีค่าลําดับขั้นเป็น   2.5  
ลําดับขั้น  C    มีค่าลําดับขั้นเป็น   2  
ลําดับขั้น  D+   มีค่าลําดับขั้นเป็น   1.5  
ลําดับขั้น  D    มีค่าลําดับขั้นเป็น   1  
ลําดับขั้น  F    มีค่าลําดับขั้นเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  
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23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาน้ัน
ให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู่  

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 
วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียนหากพ้นกําหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย 
23.11 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังน้ี 
23.11.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังน้ี 
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
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4) CP (Credits from Portfolio) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์โดยการนําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ทํา
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ผู้มีสิทธ์ิขอยกเว้นตามวรรคหน่ึง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่าน้ัน จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชาน้ัน ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้ายเพ่ือสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลําดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้นเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  

23.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนน้ัน จะต้องมีจํานวนหน่วยกิต
และจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่นําหน่วยกิตมาคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ทั้งน้ีการคํานวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้นําเอา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าลําดับขั้นของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันๆ 
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กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ํา
รายวิชาน้ันเพ่ือใช้คํานวณหารระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ําในรายวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ที่ เรียนครบ
หลักสูตร   

 
หมวด 6 

การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพน้สภาพ 
 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 2 วันขึ้นไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสขุ รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ย่ืน
ใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ย่ืนวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ไ ด้รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุน อ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
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26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา  
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาน้ัน 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะน้ัน
ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระทําได้เน่ืองจาก
เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

27.3 การคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้นํา
ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
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29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี  เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, ที่ 20, และที่ 22 นับต้ังแต่เริ่ม
เข้าศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หน่ึง ดังต่อไปนี้ 

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาภาคพิเศษที่ 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเน่ือง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้น้ันได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาค
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การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและจํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ทั้งน้ี ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้น้ันมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้
นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชาน้ันเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สาํเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังน้ี 

30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเง่ือนไขที่กําหนด

ของสาขาวิชาน้ัน 
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31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 30  
การเสนอให้สําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาอนุมัติคําขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

 
ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ

เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

33.1.1 เหรียญทอง 
1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่

นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
 



(มคอ.2) หน้า 233 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2564  

33.1.2 เหรียญเงิน 
1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่

นักศึกษาท่ีเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ี ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ํา
ในรายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดต้ังแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้ังแต่ 3.50 ถึง
3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเน่ืองให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหน่ึงๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาน้ัน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใด เพ่ือปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นตํ่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัยมี

สิทธ์ิรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 
 

หมวด 9 
การประกันคณุภาพ 

 
ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สกอ. กําหนด 
ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลากําหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
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ข้อ 36 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
คําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 38 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2553 จนสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
  

(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 
  

(นายสมบูรณ์  เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๖๒(๑๐/๒๕๖๒) เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยาม คําว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจําคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๖๑และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
จัดต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ัง เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พิมพ์สําเนา 
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ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก ๑หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 
๒ คน” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๒๐ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจและ
หน้าที่ ดังน้ี 

๒๐.๑ ดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

๒๐.๒ เสนอระบบการบริหาร ควบคุม กํากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

๒๐.๓ กําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจ
ศึกษา 

๒๐.๔ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม กํากับมาตรฐานหลักสูตร การ
วิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๒๐.๕ พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

๒๐.๖ ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพ่ือเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

๒๐.๗ พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเก่ียวกับงานวิชาการด้านอ่ืนๆของ
มหาวิทยาลัย 

๒๐.๙ ดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
                    
                    

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

  
(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

********************* 
โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามในรูปแบบที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยมี
มาตรฐานและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ
พร้อมทางกาย ใจ สติปัญญาและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและเสรีภาพทางวิชาการและความเสมอภาคทางการศึกษา และเพ่ือ
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระบบการศึกษา
ตลอดชีวิต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๒(๙/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาตลอด
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิตต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับฉบับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น

ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดต้ัง

พิมพ์สําเนา 
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ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษาตลอดชีวิตตามข้อบังคับน้ี 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาท้ังสามรูปแบบที่
เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แน่นอน โดยได้รับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรช้ันสูง อนุปริญญา ปริญญา หรือคุณวุฒิทางการศึกษา
อ่ืน ๆ ซึ่งสถาบันอุดม ศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไข
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 
สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 

“ผู้เรียน”หมายความว่า บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต
(Lifelong Learner) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“รายวิชา” หมายความว่า กระบวนวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนโดยคณะหรือวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับน้ี 

“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง ที่ให้
ความรู้เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการนําความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชา มีการจัดการเรียนการ
สอนเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหน่ึง 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า การจัดสาระการเรียนรู้ ที่มีจุดมุ่งหมาย ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเรียนจบในตัว มีระยะเวลาเรียนเทียบเท่าไม่น้อย
กว่ารายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและมีวิธีการประเมินฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

“หลักสูตรประกาศนียบัตร” หมายความว่า การจัดสาระการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเท่ารายวิชาที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง จนผู้เรียนมีคุณสมบุติหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กําหนด 
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“ธนาคารหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า ฐานข้อมูลการลงทะเบียน ผลการ
เรียนรู้หน่วยกิตสะสม การรับรองสมรรถนะของผู้เรียน 

“ระเบียนการศึกษา” หมายความว่า ระเบียนการศึกษาที่ออกให้สําหรับผู้เรียน (Non-
Degree Transcript) 

“การโอนหรือเทียบโอน” หมายความว่า การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนรู้จาก
รายวิชาหลักสูตร ชุดวิชา สู่รายวิชาที่ เ ปิดสอนสําหรับการศึกษาเพ่ือปริญญา อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
ไทย ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 

ข้อ ๕  บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นผู้เรียนได้ โดยไม่จํากัดเพศ อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ 
ความพิการ ศาสนา หรือสัญชาติ 

ข้อ ๖  ให้มีหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายทําหน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ ให้คณะหรือวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบกําหนดแผนการศึกษา ตลอดจน
รายวิชาชุดวิชา หลักสูตร ดังน้ี 

๗.๑ กําหนดรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร รวมถึงกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขการรับ
ผู้เรียน 

๗.๒ กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนในช้ันเรียน นอกช้ันเรียนผ่าน
อินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หรือตามอัธยาศัย โดยอาจเป็นรายวิชา หลักสูตร ชุด
วิชาที่กําหนดขึ้นใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษา 

๗.๓ รายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร ที่เทียบได้กับรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษา การเรียน
การสอน อาจจัดแยกเฉพาะสําหรับผู้เรียน หรือเรียนร่วมกับนักศึกษา โดยคณะหรือวิทยาลัย อาจยกเว้น
เง่ือนไขของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อน แต่ให้ระบุหัวข้อความรู้ที่สําคัญสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องมีก่อน หาก
ผู้เรียนมีความประสงค์สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
คณะหรือวิทยาลัยต้องมีการกําหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หรือเทียบเท่าการวัดและประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

๗.๔ กําหนดหน่วยการเรียนเป็นหน่วยกิต โดย ๑ หน่วยกิตให้ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๑๕ ช่ัวโมง 

ข้อ ๘  ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกประกาศนียบัตรและระเบียนการศึกษาเพ่ือเป็นการรองรับผู้เรียน 
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โดยหลักสูตรต้องมีการกําหนดทักษะ ความสามารถ สมรรถนะของผู้เรียนอย่างชัดเจน และมีกระบวนการ
วัดและประเมินผลอย่างมีมาตรฐานและอ้างอิงได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานตามข้อ ๖  

ข้อ ๑๐  ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๑๑ สิทธิของผู้เรียน 
๑๑.๑ บุคคลทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนผู้เรียนจะได้รับการกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนหรือบัตร

ประจําตัวผู้เรียนแล้วแต่กรณี และสามารถเลือกใช้บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือ
ใช้บริการตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๑.๒  เมื่อผู้เรียนได้ศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร สําเร็จตามเง่ือนไขแล้วสามารถ
สะสมหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตที่กําหนด ให้เทียบได้กับรายวิชาที่
เปิดสอนสําหรับนักศึกษา และอาจขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนรู้จากธนาคารหน่วยกิตได้ 

๑๑.๓  ผู้เรียนสามารถย่ืนคําขอต่อหน่วยงานกลางเพ่ือขอรับประกาศนียบัตรหรือ
ระเบียนการศึกษา เมื่อผ่านการวัดและการประเมินผลในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร ที่จัดขึ้น โดยคณะหรือ
วิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒  ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๓  วินัย และการลงโทษ ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยวินิจฉัย
และดําเนินการทางวินัยนักศึกษา มาบังคับใช้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพจากการเป็นผู้เรียน 
๑๔.๑  ตาย 
๑๔.๒  ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัย 
๑๔.๓  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 
คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ที่ ๐๐๗/๒๕๖๓ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ดังต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.ธนพล  กิจพจน ์ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรี  ติยะบุญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ดร.จุรัญญา  ออ่นล้อม กรรมการ  
๕. นางสาวเจนจริา  ทองคํา  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน  กรรมการ 
๗. อาจารย์จิรศิต อินทร  กรรมการ  
๘. อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน  กรรมการ 
๙. อาจารย์ญาณิศา  จินดาหลวง กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ศนิพร  จันทร์บรุ ี กรรมการ  
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าที่ ศึกษา และยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ
หัวข้อรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะหรือ
คณะกรรมการประจําคณะ และนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  
 
 
 
 

ส่ัง ณ วันที่  ๒๑  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พิมพ์สําเนา 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่  ๑๙๔/๒๕๖๓ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
................................................................................ 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ มี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ดังต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.ธนพล  กิจพจน ์ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรี  ติยะบุญชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ดร.จุรัญญา  ออ่นล้อม กรรมการ  
๕. นางสาวเจนจริา  ทองคํา  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน  กรรมการ 
๗. อาจารย์จิรศิต อินทร  กรรมการ  
๘. อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน  กรรมการ 
๙. อาจารย์ญาณิศา  จินดาหลวง กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ศนิพร  จันทร์บรุ ี กรรมการ  
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายช่ือดังกล่าว มีหน้าที่ วิพากษ์ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไป 

 
  
 
 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัชา  ศรีสมบัติ) 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศรกัษา

ราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม

พิมพ์สําเนา 
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ที่ อว ๐๖๑๗.๗ ว.๐๓๗      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวดัพิษณุโลก ๖๕๐๐๐       

 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง เรียนเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ๑. หนังสือตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  จํานวน ๑  ฉบับ 

          ๒. กําหนดการ       จํานวน ๑  ฉบับ 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร จึงจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ณ ห้องประชุม กอ.๒๐๗ (ชั้น ๒) อาคารคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  

ในการน้ีคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีผู้ทรงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญในรายวิชาที่
คณะฯ จะดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรในโครงการฯ ดังกล่าว คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานของท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว   

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ – ๗๐๘๐ ต่อ ๕๒๐๒  
โทรสาร ๐ – ๕๕๒๖ – ๗๐๘๑  
E – Mail : kaset@live.psru.ac.th   

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พิมพ์สําเนา
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ที่ อว ๐๖๑๗.๗ ว.๐๓๗      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวดัพิษณุโลก ๖๕๐๐๐       

 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง เรียนเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ๑. หนังสือตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  จํานวน ๑  ฉบับ 

          ๒. กําหนดการ       จํานวน ๑  ฉบับ 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร จึงจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ณ ห้องประชุม กอ.๒๐๗ (ชั้น ๒) อาคารคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  

ในการน้ีคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีผู้ทรงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญในรายวิชาที่
คณะฯ จะดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรในโครงการฯ ดังกล่าว คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานของท่าน คือ อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตรฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว   

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ – ๗๐๘๐ ต่อ ๕๒๐๒  
โทรสาร ๐ – ๕๕๒๖ – ๗๐๘๑  
E – Mail : kaset@live.psru.ac.th   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พิมพ์สําเนา 
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  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2564  

ที่ อว ๐๖๑๗.๗ ว.๐๓๗      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวดัพิษณุโลก ๖๕๐๐๐       

 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง เรียนเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
เรียน ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม 
 กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ดารนิ แล็บบอราทอรี่ส์ จํากัด 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ๑. หนังสือตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  จํานวน ๑  ฉบับ 
          ๒. กําหนดการ       จํานวน ๑  ฉบับ 

 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร จึงจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ณ ห้องประชุม กอ.๒๐๗ (ชั้น ๒) อาคารคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  

ในการน้ีคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีผู้ทรงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญในรายวิชาที่
คณะฯ จะดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรในโครงการฯ ดังกล่าว คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว   

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ – ๗๐๘๐ ต่อ ๕๒๐๒  
โทรสาร ๐ – ๕๕๒๖ – ๗๐๘๑  
E – Mail : kaset@live.psru.ac.th   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พิมพ์สําเนา
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ที่ อว ๐๖๑๗.๗ ว.๐๓๗      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                 
อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวดัพิษณุโลก ๖๕๐๐๐       

 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมวิพากษห์ลักสูตร 
เรียน ผู้จัดการบริษทั โพซิทีฟ แอดวานซ์อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ๑. หนังสือตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  จํานวน ๑  ฉบับ 
          ๒. กําหนดการ       จํานวน ๑  ฉบับ 

 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร จึงจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ณ ห้องประชุม กอ.๒๐๗ (ชั้น ๒) อาคารคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น  

ในการน้ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีบุคลากรที่เป็นศิษย์
เก่าของทางคณะฯ ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะฯ ในการดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ 
นางสาวเจนจิรา ทองคํา คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลาการในสังกัดของท่าน (ศิษย์เก่า) เพื่อเข้าร่วมการ
วิพากษ์หลักสูตรฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว   

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ – ๗๐๘๐ ต่อ ๕๒๐๒  
โทรสาร ๐ – ๕๕๒๖ – ๗๐๘๑  
E – Mail : kaset@live.psru.ac.th   

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พิมพ์สําเนา 
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ภาคผนวก ง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นางสาวพรดรัล จุลกัลป์ 
(อังกฤษ)   : Miss Phondaran Chunlakan 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 23 มิถุนายน 2518 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์   055-267080   โทรสาร 055-267081 
โทรศัพท์มือถือ  089-811-8854 
E-mail  : porndarun1975@gmail.com  

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภคท้ังที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ (กายภาพ เคมี จุลินทรีย์) การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม   

1 เอกสาร
ประกอบ
การสอน 

พรดรัล จุลกัลป์. 2561. รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรม
เกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

2 วิจัย พรดรัล จุลกัลป์ กนกวรรณ พรมจีน กมลทิพย์ เดชะปรากรม สุดาทิพย์ แซ่ต้ัน และ
อรุณวตี คัดแคว. 2561. ผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงสําเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
นํ้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการนําเสนอ



(มคอ.2) หน้า 252 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2564  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม   
ผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 
และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.  
หน้า 428-439. 

3 วิจัย พรดรัล จุลกัลป์ และ พัชรี ไพโรจน์. 2561. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์แกง
หยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
หน้า 700-707. 

4 วิจัย พรดรัล จุลกัลป์ และ ปิยาภรณ์ เช่ือมชัยตระกูล. 2560. การผลิตเทมเป้ถั่วเหลืองด้วยผง
เช้ือ RHIZOPUS OLIGOSPORUS TISTR 3089 ในระดับครัวเรือนและการนําไปใช้
ประโยชน์. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18 (1): 201-208. 

5 วิจัย เปรมนภา สีโสภา พรดรัล จุลกัลป์ ์ กนกวรรณ พรมจีน และชุติมา พูลยอด. 2559. 
การศึกษาวิธีสกัดขิงและขมิ้นชันเพ่ือใช้สําหรับผลิตภัณฑ์นวดตัว. ใน รายงานสืบเน่ือง การ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หน้า 1553-1562. 

6 วิจัย Chunlakan, P. 2016. Effects of roasted peanut on physical and chemical 
properties of ready-to-use tamarind flavored sauce. 16-18 June 2016. Food 
Innovation Asia Conference 2014. BITEC Bangna, Bangkok Thailand. 

7 วิจัย Chunlakan, P., K. Promjeen and P. Chueamchaitrakun. 2016. Effects of 
fermented soybean (tempeh) flour on physical and chemical properties in 
breakfast cereal. 16-18 June 2016. Food Innovation Asia Conference 2014. 
BITEC Bangna, Bangkok Thailand. 

8 วิจัย ขวัญดาว มากจีน และ พรดรัล จุลกัลป์. 2559. การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้เพ่ือ
ปรับปรุงอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยตาก. ใน รายงานสืบเน่ือง การประชุมสัมมนา
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หน้า 480-489. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

HCPD308 ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(2-3-5) 
HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอางเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 4(3-3-7) 
HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(2-3-5) 
HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 1 3(2-3-5) 
HCPD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 2 3(2-3-5) 
HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  3(2-3-5) 
HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3(2-3-5) 
HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) 
HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง 3(2-3-5) 
HCPD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(2-3-5) 
HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD490 สัมมนาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 1(0-3-1) 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นายธนพล กิจพจน์ 
 (อังกฤษ)   : Mr.Thanapon Kitpot 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 26 พฤศจิกายน 2527 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์   055-267080   โทรสาร 055-267081 
โทรศัพท์มือถือ  087-305-5533 
E-mail  : home393@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

ปร.ด.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 
วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแปรรูปจากผลิตผลทางเกษตรทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่
อาหาร การวางแผนการทดลอง การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส การวิจัยผู้บริโภค การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การจัดการทางการตลาด 

 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม   

1 วิจัย Changchai, S., Sumrit, T., Kitpot, T. and Inrirai, P. 2020. Impact of storage 
condition on postharvest preservation of fresh Bambusa sp. shoot. Food 
Research 4(1): 57-63. 

2 วิจัย Kitpot, T., Sriwattana, S., Angeli, S. and Thakeow, P. 2019. Evaluation of 
quality parameters and shelf life of Thai pork scratching “Kaeb Moo”. 
Journal of Food Quality, 2019: 1-9. Article ID 2421708. 
http://doi.org/10.1155/2019/2421708  

3 วิจัย ศนิพร จันทร์บุรี ธนพล กิจพจน์ กนกวรรณ พรมจีน และ ธันวมาส กาศสนุก. 2562. การ
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม   
พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มจากนํ้ามันรําข้าวโดยการใช้ระบบไมโครอิมัลชัน (Development of 
rice bran oil serum using microemulsion system).แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1): 
67-72. 

4 วิจัย สุทธิพันธ์ ตันเชียงคํา นภัสสร คํานาค ธนพล กิจพจน์ จันทกานต์ นุชสุข และ ภรภัทร 
สําอางค์. 2562. การทดสอบพฤกษเคมีเบ้ืองต้นและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
หยาบจากส่วนต่าง ๆ ของยอบ้าน. ใน การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ย่ังยืน”. วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562. ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 68-69.

5 วิจัย วิรงรอง สุพีนะ, เมธาวี ไพศาลพิสุทธ์ิ, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, กนกวรรณ พรมจีน และ 
ธนพล กิจพจน์ . 2561. การพัฒนาแม่พิมพ์กัมมี่ เยลลี่ชนิดก่ึงอัตโนมั ติ ต้นแบบ 
(Development of a Gummy Jelly Mold Prototype). ใน การประชุมวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24. วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม. หน้า 10-15. 

6 วิจัย ธนพล กิจพจน์, ธนพรรณ บุญบํารุง, อรยา ธูปทอง และสุรินทราพร ช่ังไชย. 2561. การ
พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษา (Process development of crispy-fried Oyster mushroom product for 
shelf life extension). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 
ประจําปี 2561. วันที่ 23 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.
พิษณุโลก. หน้า 654-661. 

7 วิจัย Kitpot, T., Thakeow, P., Asaduzzaman, M., Angeli, S. and Scampicchio, M.M. 
2017. A simple and rapid method based on proton transfer reaction mass 
spectrometry to determine rancidity of crispy pork rinds. The 11th Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 23rd 
February 2017, Central Government Complex Hotel & Convention Centre, 
Bangkok, Thailand. pp. 100-110. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HCPD251 สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD280 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 1 3(2-3-5) 
HCPD313  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทา

อาการปวดเมื่อย 
3(2-3-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  3(2-3-5) 
HCPD350 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(2-3-5) 
HCPD362  การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 3(3-0-6) 
HCPD373  วัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อย 3(2-3-5) 
HCPD380 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 2 3(2-3-5) 
HCPD395  ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือบรรเทา

อาการปวดเมื่อย    
1(100) 

HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  3(2-3-5) 
HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5) 
HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง 3(2-3-5) 
HCPD455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(2-3-5) 
HCPD450 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3(2-3-5) 
HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD490 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 1(0-3-1) 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นางสาวญาณิศา จินดาหลวง 
 (อังกฤษ)   : Miss Yanisa Chindaluang 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 15 ธันวาคม 2532  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์   055-267080   โทรสาร 055-267081 
โทรศัพท์มือถือ  086-914-6291 
E-mail  : yanisa.ch@hotmail.co.th  

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วท.ม.(การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ตอบสนองความต้องการของตลาด การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการทดสอบการยอมรับจากผู้บริโภค มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ   
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 วิจัย จิรศิต อินทร ญาณิศา จินดาหลวง และศนิพร จันทร์บุรี. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พิบูล
สงครามวิจัยครั้งที่ 5. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 250-259 

2 วิจัย จิรศิต อินทร ญาณิศา จินดาหลวง และเปรมนภา สีโสภา. 2561. การพัฒนาเม็ดบีด
อิมัลชันเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 151-160 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
3 วิจัย อัศพงษ์ อุประวรรณา ญาณิศา จินดาหลวง นุชรี นราแก้ว จาธินี พลหนา และณัชฌา 

พันธ์ุวงษ์. 2561. อิทธิพลของการทดแทนเน้ือหมูด้วยโปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์ไส้อ่ัว. ใน 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า. 
529-537. 

4 วิจัย อริสรา คงมา, ญาณิศา จินดาหลวง และกนกวรรณ พรมจีน. 2560. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกอมมใบบัวบก ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยคร้ังที่ 
3. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 451-457. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HCPD210 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอางเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
HCPD260 การจัดการตลาดในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD280 การแปรรูปผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 1 3(2-3-5) 
HCPD307 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพกับชีวิตสมัยใหม ่ 3(2-3-5) 
HCPD320 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 3(2-3-5) 
HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD340 การประเมินคุณภาพในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 4(3-3-7) 
HCPD360 บทบาทของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง  3(3-0-6) 
HCPD380 การแปรรูปผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 2 3(2-3-5) 
HCPD430 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 3(2-3-5) 
HCPD440 การประกันคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
HCPD451 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั 3(2-3-5) 
HCPD454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารก่ึงแห้ง 3(2-3-5) 
HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลคา่เพ่ิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นายจิรศิต อินทร 
 (อังกฤษ)   : Mr. Jirasit Inthorn 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 13 ธันวาคม 2526  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์   055-267080   โทรสาร 055-267081 
โทรศัพท์มือถือ  086-734-3382 
E-mail  : jirasit.i@psru.ac.th  

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2554 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2549 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
 การต้ังตํารับเคร่ืองสําอาง มาตรฐานเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง  
 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 วิจัย จิรศิต  อินทร ศนิพร จันทร์บุรี และ ญาณิศา  จินดาหลวง  2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5. หน้า 352-358. 

2 วิจัย จิรศิต  อินทร ญาณิศา  จินดาหลวง  และ  เปรมนภา  สีโสภา. 2561. การพัฒนาเม็ดบีด
อิมัลชันเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. หน้า 443-449. 

3 วิจัย สุมิตรา จันทร์หอม กนกวรรณ  พรมจีน และจิรศิต  อินทร. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจลบํารุงผิวหน้าจากสารสกัดขลู่. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ครั้งที่ 3. หน้า 446-450. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

HCPD300 การพัฒนาเคร่ืองสําอางที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 3(2-3-5) 
HCPD270 สารประกอบในเคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  3(3-0-6) 
HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD382 การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD321 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 3(2-3-5) 
HCPD432 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ 3(2-3-5) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : นางสาวศนิพร จันทร์บุรี 
 (อังกฤษ)   : Miss Sanipon Chanburee 
ตําแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 4 ตุลาคม 2529 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์   055-267080   โทรสาร 055-267081 
โทรศัพท์มือถือ  098-809-6785 
E-mail  : sanipon_ch@hotmail.com   

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบ 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

การพัฒนาสูตรตํารับเคร่ืองสําอางประเภทลิปสติก ระบบนําส่งยา (Drug delivery system) เช่น 
ระบบนาโนอิมัลชัน ไมโครอิมัลชัน หรือ ไลโปโซม การกักเก็บตัวยา (Microencapsulation) สูตร
เครื่องสําอาง (Cosmetic formulations) สมุนไพรสําหรับเคร่ืองสําอาง (Herb for cosmetics) 

 
ผลงานทางวิชาการ  
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  

1 วิจัย ศนิพร จันทร์บุรี ธนพล กิจพจน์ กนกวรรณ พรมจีน และ ธันวมาส กาศสนุก. 2562. การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มจากนํ้ามันรําข้าวโดยการใช้ระบบไมโครอิมัลชัน (Development of 
rice bran oil serum using microemulsion system). แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1): 67-
72. 

2 วิจัย จิรศิต  อินทร ศนิพร จันทร์บุรี และ ญาณิศา  จินดาหลวง  2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5. หน้า 352-358. 

3 วิจัย Chanburee, S. and Tiyaboonchai, W. 2018. Enhanced intestinal absorption of 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
curcumin in Caco‐2 cell monolayer using mucoadhesive nanostructured lipid 
carriers. Journal of Biomedical Materials Research, 106 (2): 734-741. 

4 วิจัย Chanburee, S. and Tiyaboonchai, W. 2017. Mucoadhesive nanostructured lipid 
carriers (NLCs) as potential carriers for improving oral delivery of curcumin. Drug 
Development and Industrial Pharmacy, 43(3): 432-440. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HCPD311 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 3(2-3-5) 
HCPD312 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 3(2-3-5) 
HCPD361 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD371 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 3(2-3-5) 
HCPD372 สารประกอบและวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 3(2-3-5) 
HCPD393 ประสบการณ์วิชาชีพด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า 1(100) 
HCPD394 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกาย 1(100) 
HCPD270 สารประกอบในเคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  3(3-0-6) 
HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD382 การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 3(2-3-5) 
HCPD432 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ 3(2-3-5) 
HCPD441 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
HCPD492 โครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(0-6-3) 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
HCPD341 มาตรฐานและความปลอดภัยด้านเครื่องสําอาง  3(3-0-6) 
HCPD370 พืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD382 การต้ังตํารับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบําบัด 3(2-3-5) 
HCPD432 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 3(2-3-5) 
HCPD433 เครื่องสําอางจากสารธรรมชาติ 3(2-3-5) 
HCPD470 หัวข้อเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง 3(3-0-6) 
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ภาคผนวก จ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
***************************** 

 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ีได้นํารายวิชาในหลักสูตร
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องสําอาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาจึงทําการเทียบเคียงมาตรฐานผล
การเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับความเห็นชอบแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
ออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสําอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๑ .๑  มี จิ ตสํ า นึกและตระห นัก ในการป ฏิ บั ติตนตาม

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
๑.๓ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างสมํ่าเสมอ ๑.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๓ มีวินัย กล้าหาญ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน ๑.๕ มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์กร และสังคม 
๑.๔ เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม ๑.๒ มีระเบียบวินัย 
๑.๕ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีองค์ความรู้ในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องและสามารถที่จะนํามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตร์ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์  

๒ .๑ มีความรู้ ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 

๒.๒ มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ 

๒.๒ มีความคุ้นเคยและติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา สามารถใช้พ้ืนฐานความรู้เชิง
วิชาการเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนในการเร่ิมดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง 

๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

๒.๓ ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อกําหนด
ทางวิชาการในศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงการปรับปรุงตาม
กาลเวลาเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต 

๒.๔ มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓ .๑  สามารถระบุ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดย

ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานตามหลักการของกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม   

๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุมีผลตามหลักการและวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

๓.๒ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เลือกวิธีการประเมินคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัสให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  

๓.๒ นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๓.๓ สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่ ๓.๒ นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนําความรู้อ่ืนมาประยุกต์
ร่วมกันเพ่ือกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทาง
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ 

ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๓.๔ สามารถเรียนรู้ จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลได้
อย่างถูกต้อง และบูรณาการร่วมกับความรู้อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 

๓.๓ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆท่ีหลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและการนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๓.๕ นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบูรณาการร่วมกับความรู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ    

๓.๒ นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รับผิดชอบในงานท่ี

ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
๔ .๒  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  

รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
๔.๒ สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและ

สมาชิกกลุ่ม สามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่าง
บุคคลทั้งบุคคลในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าและสูงกว่า  

๔.๑ มีภาวะผู้นําโดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 

 
๔.๓ วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อ่ืนโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร 

๔.๔ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

๔ .๒  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  
รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เ ก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา 
และนําเสนอขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒ สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสม
สําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้
ทางทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสาํอาง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้อย่างเหมาะสม 
๕.๓ สามารถระบุเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่

เ ก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๕.๔ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสถานการณ์ โลก  โดยใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๕.๕ สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้งานได้และเหมาะสม สามารถเลือกใช้รูปแบบการ
นําเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕ .๓  มีทั กษะและความ รู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


