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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส       : 25500211107265 
ภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 
       (ชื่อย่อ) : วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 
 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 
       (ชื่อย่อ) : B.Sc. (Nutrition and Dietetics) 
3. วิชาเอก   
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรคุณวุฒิ ระดับที่ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 6.4 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ . 
4/2564  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2564  
 6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 และเป็นหลักสูตรที่สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น           
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการในโรงพยาบาล 
 8.2 นักวิชาการด้านโภชนาการและนักวิชาการสาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวง
สาธารณสุข 
 8.3 ครูทางด้านโภชนาการและคหกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ 
 8.4 นักวิจัย/พนักงานในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 8.5 นักวิจัย/ผู้ด าเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 8.6 ประกอบกิจการส่วนตัวทางด้านอาหารและโภชนาการ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวธิดารัตน์ สมด ี 3-4099-00082-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 
วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยแก่น 2546 
2 นางสาวกษมา    

วงษ์ประชุม 
1-4799-00067- xx-x อาจารย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 
วท.บ.  (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

3 นางเฉลิมพร   
นามโยธา 

3-4409-00751- xx-x อาจารย์ 
 

ส.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 
ส.ม. (โภชนาการชุมชน)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 

4 นางธาริณี            
นิลก าแหง 

3-3404-00760- xx-x อาจารย์ ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยแก่น 2559 
วท.ม. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548 

5 นางสุวิมล  
สงกลาง 

3-6398-00089- xx-x อาจารย์ ส.ม. (โภชนาการชุมชน)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการคณะ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ  ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนิสิต 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนิสิต เป็นต้น รวมทั้ง โรงพยาบาล 
สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคั่ง และยั่งยืน พัฒนาจากประเทศที่มีรายได้ขนาดปานกลางเป็นประเทศท่ีมี
รายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมท่ีขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับ
จากไทยแลนด์ 4.0 ด้านสังคมไทย 4.0 เป็นสังคมที่มีความหวัง เปี่ยมสุข มีความสมานฉันท์ มีความพอเพียง 
เกิดความเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีดี โดยที่แผนที่น าทาง 
(Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์มีการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการแพทย์ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical 
Hub ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งประเด็นที่ส าคัญ คือ  ผลิตภัณฑ์และอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่จะเป็น
ประเด็นสอดคล้องในการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ไทยแลนด์ 4.0  
    การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น และขยายโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น โดยที่โครงสร้างประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- 2564) และในปี 2557 
ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ในการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพ
และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ   
    นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570  เป็น กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 
พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทาง
นวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” และเพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายของการ
พัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละ
แพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม โดยที่
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ที่มุ่งเน้นในทิศที่
น าไปสู่ความเป็นพ้ืนฐานขั้นสูงที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งประเด็นที่มีความสอดคล้องกับด้านอาหารและ
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โภชนาการที่เน้นงานวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยกับนานาชาติ ในสาขาท่ีส าคัญ อาทิเช่น เกษตรอาหารเพ่ืออนาคต  
ที่เน้นส่วนผสมของอาหารเชิงฟังก์ชันที่จะช่วยเพ่ิมความสามารถของกลไกในร่างกาย ในการดูแลสุขภาพหรือ
ป้องกันโรค และโปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ที่เน้นการพัฒนาอาหาร
สุขภาพจากผลิตผลการเกษตรที่มีฐานข้อมูลโภชนาการ และสารออกฤทธิ์วัตถุดิบอาหาร สมุนไพร สัตว์ และ 
จุลินทรีย์ เป็นต้น  
    สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในไทยกระจายเป็นวงกว้างและเร็วกว่าการ 
ระบาดรอบแรก แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าและพัฒนาการของวัคซีนมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า 
ผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และยังมีความไม่แน่นอนสูงในเรื่องการแพร่ระบาด การกระจายวัคซีน 
และการปรับพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญต่อการระบาดของโควิด 19 นั่นคือ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประชาชน โดยที่อาหารและโภชนาการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่หนึ่งที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
นอกเหนือจากการออกก าลังกายและการพักผ่อน รวมทั้งโภชนบ าบัด ยังเป็นเรื่องส าคัญในการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆ จึงมีความจ าเป็นที่มีนักโภชนาการและนักก าหนดอาหารที่
สามารถจัดการอาหารในการช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคโควดิ 19 และการด าเนินการจัดการอาหารตามความ
ปกติใหม่ หรือ New normal ได ้และศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มี
ความรู้ ประสบการณ์การสอน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการและการก าหนดอาหารที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งไทยและนานาชาติ ที่จะสามารถพัฒนาบัณฑิตด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารที่มี
คุณภาพ และสามารถขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพนักก าหนดอาหารได้ 
     ซึ่งจะเห็นว่าเรื่องอาหารและโภชนาการเป็นสิ่งส าคัญต่อการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและช่วยลด
รายจ่ายที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นศาสตร์ทางด้านอาหารและโภชนาการ จึงมี
บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนการใช้อาหารบ าบัดรักษาโรค นอกจากนี้อาหารและ
โภชนาการยังมีประโยชน์อย่างมาก ในการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี  
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 มีนโยบายที่จะมีการพัฒนา
สังคมไทย โดยสิ่งที่คนไทยคาดหวังที่จะได้รับในด้านสังคมไทย 4.0 เป็นสังคมที่มีความหวัง เปี่ยมสุข มีความ
สมานฉันท์ มีความพอเพียง เกิดความเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระบุถึงสถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยว่า คุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาส าคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ จึงส่งผลให้
วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือ 
พฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เพ่ิมมากข้ึนและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมและขาด
การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและรายได้น้อยท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ซึ่งการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ใน
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การดแูลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยจะน าไปสู่การ
มีสุขภาพทีด่ีของประชาชน จึงส่งผลให้มีความสนใจในประเด็นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทางเลือกในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคด้วยโภชนบ าบัดเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
อาหารและโภชนาการ และการก าหนดอาหารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะที่ดี  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากข้อมูลข้างต้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความ
ต้องการด้านการก าหนดอาหาร ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาเนื้อหาความรู้ทางวิชาการด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ที่มีความรอบรู้
ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ของโรคระบาดใหม่ และสุขภาวะของประชนในชุมชนในทุก
ระดับภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การด าเนินการของหลักสูตร โดยการผลิตบัณฑิตด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร เป็นการผลิต
บุคลากรที่จะมีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านก าหนดอาหาร โดยที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยตรงทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1   รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น 
    13.1.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป 
        (เอกสารแนบ ข) 
    13.1.2 รายวิชาที่เปิดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
       จ านวน  รายวิชา 5 จ านวน 11 หน่วยกิต ได้แก่

 0202 100  เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
General Chemistry 

0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป     1(0-3-6) 
General Chemistry Laboratory 

0203 110  ชีววิทยา 1     3(3-0-6) 
Biology 1 

0203 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1    1(0-3-1) 
Biology Laboratory 1 

0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป      3(3-0-6) 
General Physics 
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    13.1.3 รายวิชาที่เปิดโดยคณะแพทยศาสตร์ 
       จ านวน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต ได้แก่ 
       1502 108   ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน    1(0-3-0) 
            Basic Biochemistry Laboratory 
       1502 109   ชีวเคมีพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
            Fundamental Biochemistry 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
    13.3.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและด าเนินการหลักสูตรให้เป็นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตร ตามเนื้อหาสาระของรายวิชา พิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี รวมทั้งการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
    13.3.2 แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
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หมวดที ่2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
   สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารของประเทศ และ
ประยุกต์ใช้ด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 
 

1.2 ความส าคัญ 
    สถานการณ์ปัญหาทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลต่อสุขภาพ
ร่างกาย และปัจจุบันสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของคนไทยเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิเช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคมะเร็ง เป็นต้น สาเหตุหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ อาทิ ขาดการออกก าลังกาย น้ าหนักตัวเกิน สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า  
กินอาหารไม่เหมาะสม เช่นกินอาหารหวาน มัน เค็มเกิน และกินผักน้อยลง การป้องกันหรือการส่งเสริม 
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ นั่นคือ การรับประทานอาหารให้ถูกต้องหรือรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 
และ ความสอดคล้องกับความชอบของแต่ละคน จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญของนักก าหนดอาหาร โดยที่ 
การก าหนดอาหาร เป็นการกระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ 
โดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบ าบัด การให้ค าปรึกษา ติดตาม 
ประเมินผล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา
เพ่ือให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ซึ่งเชื่อได้ว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการก าหนดอาหารที่มีความรู้
ความสามารถอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศที่สามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานบริการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบ าบัด ส่งเสริม ป้องก้น เฝ้าระวังโรคต่างๆ 
ตลอดจนการปฏิบัติงานในการสร้างเสริม บ ารุง ป้องกัน และรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ีพึงประสงค์ได้ 
  พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2653 
ซึ่งการก าหนดอาหารเป็นการกระท าต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ โดยการประเมิน 
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนาการบ าบัด การให้ค าปรึกษา ติดตาม 
ประเมินผล  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูภาวะโภชนาการ และการดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา 
เพ่ือให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการทั้งในช่วงที่สุขภาพดีและมีการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่รักษาด้วย
ยาอย่างเดียวไม่พอ ต้องอาศัยการกิน ซ่ึงนักก าหนดอาหารจึงเป็นผู้ที่น าความรู้ทางด้านโภชนาการมาก าหนด
ปริมาณอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้ป่วย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ 
กับผู้ป่วยจนสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกาย จึงเป็นวิชาชีพใหม่ที่อยู่ในกระแส 
และมีผู้สนใจศึกษามากขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ท างานเกี่ยวกับอาหารอยากเปลี่ยนสายงานเพื่อสามารถ 
ขอขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีพันธกิจเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ
จัดการบริการระดับชุมชนอย่างมีบูรณาการ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในช่วงแรกจะเน้นการผลิตบัณฑิต จึง
สร้างหลักสูตรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารขึ้นเป็นสถาบันแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปีการศึกษา 2549 และได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2555 2560 
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และปีการศึกษา 2564 ในล าดับต่อมา โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 
 
  จากการวิเคราะห์หลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีผลการวิเคราะห์ SWOT ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนด
อาหาร และอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. เป็นสาขาท่ีมีวิชาชีพรองรับที่สามารถข้ึนทะเบียน
ใบประกอบโรคศิลปะ (สาขาก าหนดอาหาร) 
2. เป็นสาขาท่ีสามารถข้ึนทะเบียนสภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
3. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมเนื้อหา
ทุกรายวิชาในหลักสูตรและให้ความร่วมมือที่ดีมาก 
4. นิสิตมีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่ม
วิชาวิชาชีพการก าหนดอาหาร รวมทั้งนิสิตได้เรียนรู้   
จากสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลเครือข่ายนัก
ก าหนดอาหาร  

1. ชื่อสาขาวิชาอาจยังไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 
2. จ านวนหน่วยกิตทางด้านคลินิกมีจ านวนน้อยไม่
สอดคล้องกับการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 
และรายวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์มีจ านวนน้อย  
ไม่สอดคล้องกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
3. ยังไม่มีระบบคลังหน่วยกิต (Credit banking) 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1. มีสภาวิชาชีพรองรับทั้ง สาขาก าหนดอาหาร  
และการสาธารณสุขชุมชน  
2. เป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสถานที่ราชการ 
สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ เช่น 
โรงพยาบาล อบต. และ โรงงานอุตสาหกรรม       
เป็นต้น 
3. จากแนวโน้มความต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีมากขึ้น รวมทั้งสาขานักก าหนดอาหารมีความ
ต้องการมากขึ้น ท าให้การผลิตบัณฑิตทางด้าน
ก าหนดอาหารมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงานและสังคมตามนโยบาย
ทางด้านสาธารณสุข 

1. ประชากรโลกในวัยเรียนมีจ านวนลดลง และมี
แนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุมากข้ึน 
2. การมีจ านวนสาขาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร ในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีจ านวนเพิ่มขึ้น อาจ
ส่งผลต่อแข่งขันของการเปิดรับนิสิตสาขาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร จึงอาจกระทบต่อจ านวน
นิสิต 
 

 
  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร 
และอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในครั้งนี้ จึงมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังแสดงใน
ตารางที ่2  
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ตารางที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร 
และอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์           
การก าหนดอาหาร และ

อาหารปลอดภัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาโภชนาการและ                   
การก าหนดอาหาร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

- ชื่อสาขาวิชาเดิม “โภชน
ศาสตร์ การก าหนดอาหาร 
และอาหารปลอดภัย” อาจยัง
ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในการขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 

- ควรเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้
สอดคล้องในการขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการก าหนดอาหาร 

- เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่จาก “โภชน
ศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย” เป็น“สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร” 

- จ านวนหน่วยกิตทางด้าน
ก าหนดอาหารมีจ านวนน้อย       
ไม่สอดคล้องกับการขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
ก าหนดอาหารและรายวิชาทาง
สาธารณสุขศาสตร์มีจ านวน
น้อย ไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  

- ควรลดจ านวนวิชา        
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร 
และวิชาเอกเลือก ให้น้อยลง
ซึ่งที่ซ้ าซ้อนกับสาขา
วิทยาศาสตร์การอาหาร 
คณะเทคโนโลยี และเพ่ิม
หน่วยกิตทางด้านก าหนด
อาหารและเพ่ิมจ านวนวิชา
ทางสาธารณสุขศาสตร์ทีจ่ะ
ใช้ในความเชี่ยวชาญใน
อนาคตรวมทั้งขึ้นทะเบียน
วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนได้ 
  

- จ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาแกน 
(วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์) จาก   
16 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต   
- เปลี่ยนวิชาเอกกลุ่มวิทยาศาสตร์
เฉพาะด้าน จาก 15 หน่วยกิต เป็น
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข
จ านวน 19 หน่วยกิต ซึ่งได้เพ่ิม
รายวิชา ประกอบด้วย 
1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงาน   
              สาธารณสุข 
1402 204 เคมีคลินิกส าหรับ   
              โภชนาการและการก าหนด  
              อาหาร 
- เพ่ิมวิชาเอก กลุ่มพ้ืนฐานทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ จาก 18 หน่วยกิต 
เป็น 19 หน่วยกิต ซึ่งได้เพ่ิมรายวิชา 
ประกอบด้วย 
1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรม 
              ศาสตร์ 
1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข 
- เปลี่ยนวิชาเอกบังคับและวิชาเอก
เลือก (45 หน่วยกิต) เป็นกลุ่มวิชาชีพ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์           
การก าหนดอาหาร และ

อาหารปลอดภัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาโภชนาการและ                   
การก าหนดอาหาร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

เฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนด
อาหาร (38 หน่วยกิต) 
 

- ยังไม่มีระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit banking) 

- ควรเพิ่มระบบการเก็บ
สะสมหน่วยกิตในระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit banking) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การศึกษาตลอดชีวิต             
และรูปแบบการศึกษา       
ที่หลากหลายมากข้ึน 

- ได้เพ่ิมระบบการเก็บสะสมหน่วยกิต
ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
banking) เพ่ือให้สอดคล้องกับ           
การศึกษาตลอดชีวิตและรูปแบบ
การศึกษาท่ีหลากหลายมากขึ้น รองรับ
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้
สามารถน ามาเทียบโอนหน่วยกิตได้ 

 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
    1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหาร รวมทั้งวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 

1.3.2 มีความรู้และทักษะทางปัญญาที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีของโภชนาการและการก าหนด
อาหารในการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการของผู้ป่วย การวางแผนการบ าบัดโรค การให้การดูแลผู้ป่วย                
และการฟ้ืนฟูสภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

1.3.4 มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการก าหนดอาหารและพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในเวลา 4 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เปลี่ยนชื่อสาขาให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีการประกอบโรค
ศิลปะสาขาก าหนดอาหาร     
และเพ่ิมรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

-เพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาการประกอบ
โรคศิลปะสาขาก าหนดอาหาร          
และพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
- เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยการ
วิเคราะห์ตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่ 
สกอ. ก าหนด 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
- เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 

- ประเมินหลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
- ปรับปรุงเนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อน 
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่ยังขาด 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
- เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
- รอ้ยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า
และการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนเป็นประจ าทุกปี 

- ประเมินหลักสูตร และสัมมนา
หลักสูตรเพื่อหาข้อที่ต้องพัฒนา 
- จดักิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 
- รายงานการด าเนินงานของ
รายวิชา 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค รายละเอียดเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 1 ข้อ 7 – 9 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
  ไมม่ีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ การจัดการศึกษาภาค
การศึกษาพิเศษให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    เปิดการเรียนการสอนในระบบเวลาราชการ 
   ภาคต้น      เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ภาคปลาย     เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรอง หรือเทียบเท่า 
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และปริญญาตรี สาขาอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.2.3 คุณสมบัติอ่ืนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   นิสิตแรกเข้าบางรายยังขาดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น ความรู้พ้ืนฐาน
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการกล้าแสดงออก เป็นต้น 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
    กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขโดยการจัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตนิสิตแรกเข้าท้ังระดับคณะและ
หลักสูตร จัดท าโครงการเตรียมความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิต รวมทั้งมีการทดสอบและอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการและทักษะการกล้าแสดงออกแก่นิสิตใหม่ด้วยการท าโครงการพ่ีพบน้อง
โภชนการเพ่ือทักษะการกล้าแสดงออกแก่นิสิตใหม่ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ของนิสิตในหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ระบบปกติ 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 ตารางประมาณรายรับ ระบบปกติ  
 

ตารางประมาณรายรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 
 

ชั้นป ี
ท่ี 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

จ านวน
นิสิต 
(คน) 

ค่าธรรมเนียม 
แบบเหมาจ่าย 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต 
(คน) 

ค่าธรรมเนียม 
แบบเหมาจ่าย 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต 
(คน) 

ค่าธรรมเนียม 
แบบเหมา

จ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
2 - - - 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
3 - - - - - - 50 30,000 1,500,000 
4 - - - - - - - - - 

รวม 50 30,000 1,500,000 100 60,000 3,000,000  150 90,000 4,500,000 

 

ชั้นป ี
ท่ี 

ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
จ านวน
นิสิต 
(คน) 

ค่าธรรมเนียม 
แบบเหมาจ่าย 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต 
(คน) 

ค่าธรรมเนียม 
แบบเหมาจ่าย 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
2 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
3 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
4 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 

รวม 200 120,000 6,000,000 200 120,000 6,000,000 

 
1. จ านวนหน่วยกิต  
  ปีที่ 1    42 หน่วยกิต                         
  ปีที่ 2    43 หน่วยกิต  
        ปีที่ 3    39 หน่วยกิต  
        ปีที่ 4          12 หน่วยกิต  
  รวม   136 หน่วยกิต 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี 30,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต เท่ากับ 120,000 บาท 
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2.6.2 ตารางประมาณรายรับ – รายจ่าย และจุดคุ้มทุน 
 

ตารางประมาณรายรับ – รายจ่าย และจุดคุ้มทุน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวน
นิสิตที่

จุดคุ้มทุน 

ส่วนต่างรายรับ - 
รายจ่าย ต่อปี 

รายรับ
ทั้งหมด 

รายรับ
ต่อนิสิต 

รายจ่าย
ทั้งหมด 

รายจ่าย
ต่อนิสิต 

จ านวน
เงิน 

% 

2564 50 1,500,000 30,000 1,200,000 24,000 40 300,000 20 
2565 100 3,000,000 30,000 2,400,000 24,000 80 600,000 20 
2566 150 4,500,000 30,000 3,600,000 24,000 120 900,000 20 
2567 200 6,000,000 30,000 4,800,000 24,000 160 1,200,000 20 
2568 200 6,000,000 30,000 4,800,000 24,000 160 1,200,000 20 
รวม 1,000 21,000,000 - 16,800,000 - - 4,200,000 - 

 
1. จ านวนหน่วยกิต  
  ปีที่ 1    42 หน่วยกิต                         
  ปีที่ 2    43 หน่วยกิต  
        ปีที่ 3    39 หน่วยกิต  
        ปีที่ 4          12 หน่วยกิต  
  รวม   136 หน่วยกิต 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี 30,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต เท่ากับ 120,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
❑ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
❑ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
❑ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
❑ อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อก าหนดอ่ืน
ใดเก่ียวกับการลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 

2.9 การเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
  ระบบคลังหน่วยกิต หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ผู้เรียนสามารถน า 
ผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบ และผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ มาเก็บสะสมไว้ใน 
คลังของหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรี 
ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จ ากัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต 
และระยะเวลาในการเรียน 
   2.9.1 การรับเข้าศึกษา 
    1) การรับเข้าศึกษาของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ที่ยังไม่ประสงค์เข้าสู่ระดับปริญญาตรี 
โดยไม่จ ากัดอายุผู้เรียนและไม่จ ากัดคุณวุฒิผู้เรียน สามารถเข้าศึกษารายวิชาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตร 
ในระบบคลังหน่วยกิตและสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ 
    2) การรับเข้าศึกษาของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต กรณีประสงค์เข้าศึกษาเพ่ือรับคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีก าหนดให้คุณสมบัติการรับเข้าสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.9.2 รูปแบบการเปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
    รายวิชา/หลักสูตรระยะสั้น  
   2.9.3 การลงทะเบียน 
    สามารถกระท าได้ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนอบรมระยะสั้นในรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่เปิดหลักสูตรระยะสั้น 
ส าหรับระบบคลังหน่วยกิต (หัวข้อ 2.9.7) ได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตไว้ใน คลังหน่วยกิต และน าหน่วย
กิตมาใช้ได้เมื่อประสงค์ท่ีจะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
   2.9.4 การเทียบโอนประสบการณ์และการเทียบโอนผลการเรียน 
    1) มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชา และระยะเวลาของใบประกาศนียบัตรที่ใช้เทียบหน่วยกิต 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    2) หลักสูตรอบรมระยะสั้นต้องได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาชีพ 
    3) หากไม่เป็นไปตาม ข้อ 1) และ 2) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้พิจารณา 
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   2.9.5 การวัดและประเมินผล 
    ก าหนดให้ผลการวัดและประเมินผลอิงตามระดับคะแนนตัวอักษรหรือแต้มระดับคะแนน ดังนี้ 
     1) กรณีที่มีผลการประเมินแล้ว จะต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 
     2) กรณีที่ไม่มีผลการประเมิน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้พิจารณา ให้เป็นไปตาม
แผนการเรียนรู้ของรายวิชา 
   2.9.6 การสะสมหน่วยกิต 
    ให้สามารถสะสมหน่วยกิตได้จากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
โดยทางหลักสูตรฯ จะบันทึกข้อมูลไว้ในหลักฐานข้อมูลของภาควิชา 
   2.9.7 รายวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตส าหรับระบบคลังหน่วยกิต  
    จ านวน 2 รายวิชา รายละเอียดดังนี้  

1402 206  การประเมินภาวะโภชนาการ      3(2-2-5) 
Nutrition Assessment 

1402 302  หลักการก าหนดอาหาร       3(3-0-6) 
    Principle of Dietetics 
 
   2.9.8 การให้วุฒิ 
    มีการลงทะเบียนเรียน/และเทียบโอนหน่วยกิตรวมครบตามจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  
โดยต้องลงทะเบียนเรียนวิชา อย่างน้อย 1 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ไม่นับรวมกลุ่มวิชาฝึกงานและกลุ่ม
วิจัย  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 8 ปี 

3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
เกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตร         
ที่เสนอ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 100 
     2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  15 
     2.2) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 19 
     2.3) กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 18 
     2.4) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 38 
     2.5) กลุ่มวิชาฝึกงาน  10 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 

รวมไม่น้อยกว่า 120 136 
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  3.1.3 รายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร มีรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข) 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    15 หน่วยกิต 

0202 100  เคมีทั่วไป         3(3-0-6) 
General Chemistry 

0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1(0-3-6) 
General Chemistry Laboratory 

0203 110  ชีววิทยา 1       3(3-0-6) 
Biology 1 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-3-1) 
Biology Laboratory 1 

0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป        3(3-0-6) 
General Physics 

1502 108  ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
Basic Biochemistry Laboratory 

1502 109  ชีวเคมีพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
Fundamental Biochemistry 
 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข      19 หน่วยกิต 
1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข     3(2-2-5) 

    Microbiology for Public Health 
   1499 103   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)  
        Fundamental Anatomy and Physiology for Public Health 
   1499 206     ชีวสถิติ   3(3-0-6)   
    Biostatistics 

1402 201 โภชนาการมนุษย์       3(3-0-6) 
Human Nutrition 

1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร       2(1-2-3) 
Food Microbiology 

1402 203  เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร    3(2-2-5) 
Analytical Chemistry and Chemistry of Food Components 

   1402 204     เคมีคลินิกส าหรับโภชนาการและการก าหนดอาหาร  2(2-0-4) 
        Clinical Chemistry for Nutrition and Dietetics 
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  2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข       18 หน่วยกิต 
  1499 201  ระบาดวิทยา 3(3-0-6) 

     Epidemiology 
 1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
        Environmental Health   
 1499 204 โภชนาการชุมชน       3(2-2-5) 
       Community Nutrition 
 1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค     3(3-0-6) 
        Disease Prevention and Control 
 1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
        Health Education and Behavioral Science 
 1499 303 การบริหารงานสาธารณสุข     3(3-0-6) 
        Public Health Administration 
 2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร    38 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาโภชนาการ        (22 หน่วยกิต) 

1402 101  วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น     3(3-0-6) 
    Introduction to Food Science 
 1402 205  โภชนาการในวัยต่าง ๆ       3(3-0-6) 

Nutrition in Life Cycle 
1402 206  การประเมินภาวะโภชนาการ      3(2-2-5) 

Nutrition Assessment 
1402 301 โภชนาการคลินิก       2(2-0-4) 

Clinical Nutrition 
1402 304 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย      3(2-2-5) 

Manufacturing Process of Safety Food 
1402 306  ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร    2(1-2-3) 

Food Safety and Sanitation 
1402 307  การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ    3(2-2-5) 

        Food Service System Management 
    1402 308   การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพในชุมชน   3(2-2-5)    
                           Business Management for Health Food Marketing  
        in Community 

 (2) กลุ่มวิชาก าหนดอาหาร       (10 หน่วยกิต) 
1402 302  หลักการก าหนดอาหาร       3(2-2-5) 

    Principle of Dietetics 
1402 303  โภชนบ าบัด        3(2-2-5) 

Nutrition Therapy 
1402 305  การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ 3(2-2-5) 

Diet Counseling and Behavior Modification  
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1402 309  จรรยาบรรณวิชาชีพนักก าหนดอาหาร    1(1-0-2) 
  Ethic for Dietitic Professionals 

 (3) กลุ่มวิจัย         (6 หน่วยกิต) 
1402 310  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร   3(3-0-6) 

Research Methodology in Nutritional and Dietetics 
1402 401  สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร   1(1-0-2) 

Seminar in Special Problem in Nutritional and Dietetics 
1402 402  โครงงานนิสิต        2(2-0-4) 

        Senior Project 
 2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน        (10 หน่วยกิต) 

1499 310  การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน    1(150) 
  Community Health Field Practicum 
1402 403  ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ   3(0-24-0) 

Professional Practicum in Community Nutrition  
and Food Services 

1402 404  ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร  6(0-36-0) 
Professional Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยหรือก าหนดหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้  
 1402 320 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4) 
        Pharmacology and Food Toxicology 
   1402 321  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร   2(1-2-3) 
        Application of Computer Programs in Nutritional 
        and Dietetics 
   1402 322  มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความม่ันคงในอาหาร 2(2-0-4) 
        Nutrition Anthropology and Food Security 
   1402 323  การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐานคุณภาพ      2(1-2-3)         
        Development of Food Service System  
        and Standard Quality 
   1402 324  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไต  2(1-2-3) 

    Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney Disease  
    Patients 

   1402 325  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  2(1-2-3)               
    Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer Patients 

   1402 326  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความผิดปกติ     2(1-2-3)    
         ของกระบวนการเมตาบอลิซึม 
        Nutritional Therapy and Dietetic for Patients with Metabolic  
        Syndromes 
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  1402 327  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 2(1-2-3) 
       Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious Diseases 
  1402 328  การประกอบอาหารขั้นพ้ืนฐาน  2(1-2-3)  
       Basic Culinary         
  1402 329  การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพทางอาหาร          2(1-2-3)  
       Food Quality Control and Assurance 
  1402 330  การผลิตและการดัดแปลงสูตรอาหาร    2(1-2-3)  
       Production and Modification of Diets   
  1402 331  การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและบริการ        2(2-0-4)  
       Entrepreneurship in Health Care Products and Services 
  1402 332   อาหารเพื่อสุขภาพ                 2(2-0-4)  
       Food for Health 
  1402 333  วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหารขั้นพ้ืนฐาน       2(1-2-3) 
       Basic Food Engineering and Food Processing  
  1402 334  การประเมินทางประสาทสัมผัสส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ  2(1-2-3)  
       Sensory Evaluation for Nutritional Product Development 
  1402 335  โภชนาการและนักกีฬา 2(2-0-4)  
       Nutrition and Athletes 
 1402 336    การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
  Food and Nutrition Management in the Elderly 
 1402 337  โภชนบ าบัดทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 2(2-0-4) 
              Medical Nutrition Therapy in Mental Health and Psychiatric  
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แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 10 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0202 100 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 
3(3-0-6) 

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-6) 

0203 110  ชีววิทยา 1 
 Biology 1 

3(3-0-6) 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      
Biology Laboratory 1 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1499 101 

 
จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
Microbiology for Public Health 

3(2-2-5)    

รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 1 ภาคปลาย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 8 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics 
3(3-0-6) 

1502 108  ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน  
Basic Biochemistry Laboratory 

1(0-3-6) 

1502 109  ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
Fundamental Biochemistry 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1499 103 

 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
Fundamental Anatomy and Physiology for Public Health 

3(2-2-5)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 101 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น      

Introduction to Food Science 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 8 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1499 201 ระบาดวิทยา  

Epidemiology 
3(3-0-6) 

1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม     
Environmental Health 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 201 โภชนาการมนุษย์        

Human Nutrition 
3(3-0-6) 

1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร        
Food Microbiology 

2(1-2-3) 

1402 203 เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร     
Analytical Chemistry and Chemistry of Food Components 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ปีท่ี 2 ภาคปลาย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1499 204 โภชนาการชุมชน        

Community Nutrition 
3(2-2-5) 

1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค      
Disease Prevention and Control 

3(3-0-6) 
 

1499 206 ชีวสถิติ     
Biostatistics 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 204 เคมีคลินิกส าหรับโภชนาการและการก าหนดอาหาร  

Clinical Chemistry for Nutrition and Dietetics 
2(2-0-4) 

1402 205 โภชนาการในวัยต่าง ๆ        
Nutrition in Life Cycle 

3(3-0-6) 

1402 206 การประเมินภาวะโภชนาการ       
Nutrition Assessment 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์      

Health Education and Behavioral Science 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 301 โภชนาการคลินิก        

Clinical Nutrition 
2(2-0-4) 

1402 302 หลักการก าหนดอาหาร        
Principle of Dietetics 

3(2-2-5) 

1402 303 โภชนบ าบัด         
Nutrition Therapy 

3(2-2-5) 

1402 304 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย       
Manufacturing Process of Safety Food 

3(2-2-5) 

1402 305 การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ  
Diet Counseling and Behavior Modification 

3(2-2-5) 

1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน     
Community Health Field Practicum 

1(150) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดเลือกเสรี 4 

รวมหน่วยกิต 22 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสุข 
1499 303 การบริหารงานสาธารณสุข      

Public Health Administration 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 306 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร     

Food Safety and Sanitation 
2(1-2-3) 

1402 307 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ     
Food Service System Management 

3(2-2-5) 

1402 308 การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพในชุมชน     
Business Management for Health Food Marketing  in 
community 

3(2-2-5) 

1402 309 จรรยาบรรณวิชาชีพนักก าหนดอาหาร    
Ethic for Dietitic Professionals 

1(1-0-2) 
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ปีท่ี 3 ภาคปลาย (ต่อ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1402 310 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร    

Research Methodology in Nutritional and Dietetics 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในหมวดเลือกเสรี 2 

รวมหน่วยกิต 17 
 

ปีท่ี 4 ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 401 สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร    

Seminar in Special Problem in Nutritional and Dietetics 
1(1-0-2) 

1402 402 โครงงานนิสิต         
Senior Project 

2(2-0-4) 

1402 403 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ    
Professional Practicum in Community Nutrition and Food 
Services 

3(0-24-0) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1402 404 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร   

Professional Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics 
6(0-36-0) 

 
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต 

0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
General Chemistry 
กฎการรวมตัวทางเคมี โครงสร้างอย่างง่ายของอะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีทางอิเล็กตรอนของ 
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พันธะทางเคมี สภาวะการแลกเปลี่ยนภาวะของสสาร กฎของก๊าซ ทฤษฎีทางจลน์ของก๊าซ อ๊อกซิเดชั่น เคมีไฟฟ้า 
สตอยดิโอเมตรี สมดุลทางเคมีและสารละลายบัฟเฟอร์ คอบบอยด์เคมี 

Chemical composition’ s law, simple atom structure, periodic table, electronic 
chemical bond, material changing status, gas’ s law, gas dynamic theory, oxidation, 
electrochemistry, steriometry, chemical balance and buffer solution, Cobboy’s chemistry 

 
0202 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-6) 

General Chemistry Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป (อาจเรียนพร้อมกันได้) 
Prerequisite : 0202 100 General Chemistry (Concurrence with 0202 100  

General Chemistry) 
การทดลองที่สอดคล้องตามเนื้อหา วิชา 0202 100 เคมีทั่วไป 
Laboratory mutual experimental in course description of 0202 100 general 

chemistry related 
 
0203 110  ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology 1 
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต วิทยาระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์สารเคมีของชีวิต 
เซลล์ และเมตาบอลิซึม พันธุศาสตร์กลไก ของวิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหน้าที่ของ 
พืชและสัตว์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  
 Characteristic classification science methodology of organisms, chemistry of life, 
cell and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and function of plant and 
animal, ecology and behavior 
 
0203 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-0)  
  Biology Laboratory 1 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 (อาจเรียนพรอมกันได)  
 Prerequisite : 0203 110 Biology 1 or concurrence with 0203 110 Biology 1 
  การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 0203 110 ชีววิทยา 1  
 Experiments concurrented with 0203 110 Biology 1 
 
0204 100  ฟิสิกส์ท่ัวไป  3(3-0-6) 

General Physics 
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การแกว่ง คลื่นกล เสียง ทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ 

กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้าแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ สภาพน าไฟฟ้า สมบัติแม่เหล็ก คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Particle and spiral mechanics, mechanical oscillation, gas theory, thermodynamics, fluid 
mechanics, magnetic, direct current and alternating current electricity, conductivity, magnetic 
properties, electromagnetic waves, light, theory of relativity, modern physics 
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1502 108  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน  1(0-3-0) 
Basic Biochemistry Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน (อาจเรียนพร้อมกันได้) 
Prerequisite : 1502 109 Fundamental Biochemistry (Concurrence with                
1502 109 Fundamental Biochemistry) 
ปฏิบัติการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทางชีวเคมี เพ่ือใช้ในการศึกษาโครงสร้าง หน้าที่      

และสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ 
Fundamental experiments in biochemical techniques to studies the structure 

functions and properties of biomolecules 
 
1502 109  ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 

Fundamental Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป 
Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 
โครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติ และเมตาบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน                                 

และกรดนิวคลีอิค เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม        
ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย และเทคโนโลยีพันธุกรรม 

Structures, functions, properties and metabolism of carbohydrates, lipids, 
proteins, and nucleic acids; enzymes; vitamin, and hormone, interrelation and control of the 
metabolic processes; metabolism disorder, common diseases in Thailand and gene technology 
 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข     19 หน่วยกิต 
1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 
   Microbiology for Public Health 
     สัณฐานวิทยาและการจ าแนก ลักษณะการเจริญเติบโต และพันธุกรรม ของจุลินทรีย์ 
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเกิดโรคจากจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข      
การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ฟังไจ โปรโตซัว และสาหร่าย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการฝึกปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 
     Morphology and categorization, patterns of growth and genetics of 
microorganisms, microbial relations to humans and the environment, pathogens related to 
public health problems, controlling bacteria, viruses, fungi, protozoa, and algae, human immune 
systems, and basic practice in microbiology laboratory 
 
1499 103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับงานสาธารณสุข  3(2-2-5)  
     Fundamental Anatomy and Physiology for Public Health 
       ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  โครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ 
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และจุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ กระบวนการ และกลไกในการควบคุมการท างานของระบบอวัยวะในร่างกาย
มนุษย์  การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในงานด้านสาธารณสุข 
       Basic knowledge of anatomy and physiology, macroscopic and microscopic 
structures, functions, processes, and mechanisms in regulation of human organ functions, 
application of basic anatomy and physiology in public health 
 
1499 206    ชีวสถิติ     3(3-0-6)   
   Biostatistics 
   แนวคิด และหลักการทางชีวสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น   การแจกแจงทางสถิติ   
การทดสอบสมมติฐาน สถิติพาราเมตริก สถิตินอนพาราเมตริก สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น  การทดสอบ      
ไค-สแควร์ ขนาดตัวอย่าง การใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการน าเสนอข้อมูล 
   Concept and principles of biostatistics, descriptive statistics, probability, statistical 
distributions, hypothesis testing, parametric statistics, non-parametric statistics, correlation, linear 
regression, chi-square tests, sample size, using statistic programs for data analysis, interpretation 
and presentation 
 
1402 201 โภชนาการมนุษย์  3(3-0-6) 

Human Nutrition 
ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความต้องการสารอาหารและปริมาณสารอาหารที่ควร

ได้รับต่อวัน บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารต่อร่างกาย ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน 
เกลือแร่ น้ าและอิเล็กโตรไลต์ ปัญหาโภชนาการและความไม่สมดุลของสารอาหาร 

Importance of nutrition for health, nutritional requirements and amount of 
nutrients that should be received per day, roles and functions of essential nutrients for the 
body including carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and electrolytes, nutrition 
problems and imbalances 

  
1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร  2(1-2-3) 

Food Microbiology 
    สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและควบคุมจุลินทรีย์ 

อันตรกิริยาระหว่างจุลินทรีย์ในอาหารกับระบบทางเดินอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การถนอมอาหาร 
และกระบวนการหมัก ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น กลไกการก่อเกิดโรคและโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ สารพิษจากเชื้อรา 
และเทคนิคจ าเป็นส าหรับจุลชีววิทยาและสุขาภิบาล 

    Microbial physiology and ecology in food systems, factors effecting microbial 
growth and control, interactions of microorganism in foods and enteral nutrition, food spoilage, 
food preservation and fermentation process, basic immunity, pathogenesis of foodborne 
diseases, mycotoxins, essential techniques in food microbiology and sanitation. 
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1402 203  เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร  3(2-2-5) 

Analytical Chemistry and Chemistry of Food Components 
หลักการเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์อาหารโดยวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน และวิธีรวดเร็ว           

การวิเคราะห์อาหารชนิดมหัพภาค และชนิดจุลภาค เน้นการประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
วิเคราะห์อาหาร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ 

Principles of analytical chemistry, food analysis using standard and rapid 
methods of food analysis, analysis of macronutrients, micronutrients and toxins in food, 
applications of techniques and instruments in food analysis with a body of knowledge for 
chemical analysis techniques  

 
1402 204    เคมีคลินิกส าหรับโภชนาการและการก าหนดอาหาร  2(2-0-4) 
     Clinical Chemistry for Nutrition and Dietetics 
     หลักการพื้นฐานและวิธีการตรวจทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา การวิเคราะห์และแปลผลของผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยาโดยอ้างอิงจากค่าปกติเพ่ือการวินิจฉัย การติดตามการ
รักษา และการป้องกัน ได้แก่ เมตาบอลิซึมและความผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน  เอนไซม์ อิเล็ก  โทร
ไลต์ สมดุลกรดด่างของเลือด ค่าความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด และสารพิษในสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ และ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ ประวัติ ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
       Basic principles and procedures of tests performed in clinical chemistry and 
hematology analysis and interpretation of laboratory results based on reference values for 
diagnosis, therapeutic monitoring, and prevention including metabolism and abnormalities of 
carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, electrolytes, acid-base balance, complete blood 
count, and toxic substances in specimens such as blood urine and analysis of the relationship 
of symptoms, patient history, physical and laboratory examinations 
 
  2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข      18 หน่วยกิต 
1499 201  ระบาดวิทยา   3(3-0-6) 

  Epidemiology 
     แนวคิดพ้ืนฐาน ความหมาย หลักการ ปัจจัยและธรรมชาติของการเกิดโรค และการกระจายของ
โรค การวัดทางระบาดวิทยา ดัชนีสุขภาพ การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง การศึกษาทางระบาดวิทยา 
การเฝ้าระวัง และการสอบสวนทางระบาดวิทยา ประโยชน์ของระบาดวิทยา การน าเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา 
การประยุกต์ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข  
     Basic concepts, definition, principle, determinants and nature history of disease, 
distribution, measures in epidemiology, health indicators, method evaluation, types of 
epidemiological studies, surveillance and investigation, uses of epidemiology, applied 
epidemiology for public health 
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1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
     Environmental Health  
     ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
อนามัยกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การจัดการน้ าสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลอาหาร      
การจัดการมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศ การสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ การระงับเหตุร าคาญ 
มาตรการทางกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     Definition, scope and essentials of environmental health, relations between 
health and the environment, controlling and maintaining the environment without pollution 
based on environmental sanitation, such as water supply management, wastewater treatment, 
arthropod and rodent control, food sanitation, solid waste management, excreta management, 
air pollution, sanitation of public buildings, nuisance abatement, laws and regulations for 
environmental health 
 
1499 204 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5) 
     Community Nutrition 
       แนวคดิด้านอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพ ความต้องการสารอาหารของ
บุคคล สารพิษในอาหาร ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร  การประเมินภาวะ
โภชนาการ  ฝึกปฏิบัติการจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการในชุมชน  
     Concept of food and nutrition related to health status, nutrient requirement, 
toxicant in food, belief and consumption behavior culture, food security, nutritional assessment, 
pratic in nutritional management for preventing  and problem solving in the community 
 
1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6) 
     Disease Prevention and Control 
     แนวคิด ความหมาย หลักการ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า โรคจากการ
ประกอบอาชีพ การบาดเจ็บและภัยสุขภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน         
การควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินหรือการเกิดภัยพิบัติ การป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศ  
   Concepts, definition, principle, communicable diseases, non-communicable diseases, 
emerging diseases, re-emerging diseases, occupational diseases, injury and health hazards,  
immunization, prevention and control of disease in the community, disease control in 
emergencies or disasters, international disease prevention and control 
 

1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
     Health Education and Behavioral Science 
     แนวคิด  หลักการสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์  กลวิธีทาง      
สุขศึกษา  ปัจจัยและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  เครื่องมือและการส ารวจพฤติกรรม
สุขภาพ  การวางแผนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  การสื่อสาร                                 
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และประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข  การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ความรอบรู้ด้านสุขภาพในงานสาธารณสุข  การฝึกปฏิบัติการให้สุขศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
    Concept, principles of health education and behavioral science, theories of 
behavioral sciences, health education strategies,  factors and analysis of factor related to health 
behavior, health behavioral instruments and surveys, health behavioral planning and 
developing, health behavioral surveillance, health communication and public relations in public 
health, media and technology uses in health education and health behavioral modification, 
health literacy in public health, practices in health education and health behavioral 
modification 
 
1499 303 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
     Public Health Administration 
     แนวคิด และหลักการบริหารงานสาธารณสุข พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร
สาธารณสุข นโยบาย และการวางแผนงานสาธารณสุข โครงสร้างด้านการบริหารสาธารณสุขของประเทศไทย   
การอ านวยการ การควบคุมและก ากับงาน การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข การจัดการสมัยใหม่                         
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข 

     Concept and principles of public health administration, chronological in public 
health administration, health policy planning, organizational structure of public administration in 
Thai health system, directing controlling and monitoring, public health resources management, 
modern management and its innovations in public health administration 
 
 2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร   38 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาโภชนาการ       (22 หน่วยกิต) 
1402 101  วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Food Science 

   ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ แหล่งอาหารและความ
ต้องการอาหารของมนุษย์ สมบัติและหน้าที่ของสารองค์ประกอบอาหาร สารเติมแต่งและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
การเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในห่วงโซ่การผลิต การเน่าเสียของอาหารและการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือถนอมอาหาร การแปรรูป                 
และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ การประเมินและการควบคุมคุณภาพอาหาร 

   Meaning and relationship of food science and nutrition, food sources and human 
food requirements, chemicals properties and functionality of food ingredients, food additive and 
bioactive compounds, the changes of food nutritional value in the production chain, food 
spoilage and control of chemistry and physics properties changes in food, usage of food science 
for food preservation, processing and preserving various food products, evaluating and 
controlling food quality 
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1402 205  โภชนาการในวัยต่าง ๆ  3(3-0-6) 

Nutrition in Life Cycle 
   ความส าคัญของโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยต่างๆ วัยรุ่น ผู้ใหญ่  

และผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและสรีรวิทยา การก าหนด
รายการอาหาร ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุลทางโภชนาการ การป้องกันภาวะทุพโภชนาการ      
ในวัยต่างๆ 

   Importance of nutrition in pregnant, breastfeeding women, infants, children,  
adolescent, adults and elderly, energy requirements and nutrients, changes in both anatomy and 
physiology, definition of food items, problems caused by deficiencies and nutritional imbalances, 
prevention of malnutrition at various ages 
 
1402 206  การประเมินภาวะโภชนาการ  3(2-2-5) 

Nutrition Assessment 
     บทบาทและความส าคัญของกระบวนการประเมินภาวะโภชนาการ วิธีการและเทคนิคการ
ประเมินภาวะโภชนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดับบุคคล 
กลุ่ม และชุมชน การประเมินประวัติการบริโภคอาหาร การใช้ตารางคุณค่าอาหาร การประเมินความต้องการ
พลังงาน โปรตีนและสารอาหารอื่นๆ การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพ่ือตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย์ 
การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ 

       The role and importance of nutrition assessment, methods and techniques for  
direct and indirect nutritional assessment, standards and criteria for nutrition assessment at 
individual, group and community levels,evaluation of food consumption history, usage of the 
food value table, energy demand assessment, protein and other nutrients, biochemical analysis 
fortesting and monitoringhuman nutritional status, interpretation of nutrition assessment 
 
1402 301 โภชนาการคลินิก 2(2-0-4) 

Clinical Nutrition 
   ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคและการเจ็บป่วย  เมตาบอลิซึมและความต้องการของ

พลังงานและสารอาหารในภาวะของโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวกับโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการของ
ผู้ป่วยวิกฤติ  การให้โภชนบ าบัดทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดด า อันตรกิริยาระหว่างยาและอาหาร  อาหาร
ทางการแพทย์      

     Relationship between nutrition and disease, metabolism and requirements of 
energy and nutrients for a variety of clinical disorders with nutritional implication, nutritional 
assessment of critically ill patients, enteral and parenteral nutrition, drug and nutrient 
interactions, medical food  
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1402 304 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  3(2-2-5) 

Manufacturing Process of Safety Food 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและความส าคัญของการแปรรูปอาหาร การจัดการและการ

เตรียมวัตถดุิบ การแปรรูปอาหารขั้นต่ า กระบวนการดึงน้ าออก การแปรรูปอาหารโดยใช้อุณหภูมิ การเก็บรักษา
อาหารด้วยการควบคุมบรรยากาศ ตลอดจนหลักการถนอมอาหารโดยการใช้วิธีการต่างๆ ทั้งทางกายภาพ ชีววิทยา 
และทางเคมีที่เหมาะสมเพื่อรักษาสภาพอาหารและคุณสมบัติทางโภชนาการ 

   Studying and practicing in principle and importance of food processes, ingredients 
managing and preparing, minimal processing of foods, processes of dehydration, food processing 
by using heat and low temperature, food storage with controlled atmosphere, food 
preservation by using physical, biological and chemical methods for maintaining good food 
properties and its nutrients 

 
1402 306   ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร  2(1-2-3) 

Food Safety and Sanitation 
 ความหมาย ความส าคัญและสถานการณ์ของความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร  ปัจจัย

ที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียของอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารเป็น
สื่อ สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
อาหารของไทยและสากล ระบบการควบคุมความปลอดภัยในอาหาร รวมถึงระบบจีเอ็มพีและระบบเอชเอซีซีพี  
กับความปลอดภัยในอาหาร 

Meaning, significance and situation of food safety and food sanitation, factors 
which cause of unclean food, contamination and food spoilage, food-borne diseases, food 
sanitation and food safety in food processes, food acts, laws and regulations on Thai and 
international, food safety control systems including good manufacture practice (GMP) and 
hazard analysis critical control point (HACCP) systems 
 
1402 307  การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ  3(2-2-5) 
    Food Service System Management 
    หลักการจัดการระบบการบริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทั้งในสถาบัน สถานประกอบการ            
และโรงพยาบาล การวางแผน การบริหารงานบุคคลและการเงิน การก ากับ ควบคุมและการประเมิน การวางแผน
อาคารและอุปกรณ์ การก าหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การบริการ การเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ การควบคุม
คุณภาพและราคา การจัดท าต ารับและคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะกับการผลิตอาหารจ านวนมาก การจัดการ
ด้านสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในอาหาร การน าระบบเอชเอซีซีพีไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริการ
อาหาร การฝึกปฏิบัติและดูงานการบริหารจัดการด้านอาหารและการบริการอาหารในสถาบัน สถานประกอบการ
และโรงพยาบาล  
     Principles of food service management system in both institutions, 
establishments and hospitals, planning, personnel and finance, supervision, control and 
evaluation, building planning and equipment, defining food items, purchasing supplies, service, 
keeping materials and equipment, quality control and pricing, preparation and nutrition to suit 
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many food productions, management of food sanitation and food safety, Implement the HACCP 
system in food service systems, practice and study visit in food management and food service 
at the institute, establishments and hospitals  
 
 1402 308  การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพในชุมชน   3(2-2-5)    
                 Business Management for Health Food Marketing  in Community  
     หลักการจัดการธุรกิจและการตลาด การสื่อสารการตลาด ความส าคัญ ประโยชน์และประเภท    
ของอาหารสุขภาพ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือประกอบอาหารสุขภาพ การส่งเสริมการบริโภคอาหาร
สุขภาพในชุมชน การวางแผนการท าธุรกิจอาหารสุขภาพ การเขียนแผนธุรกิจ และการท าธุรกิจอาหารสุขภาพ
จ าลอง 
  Principle of business management and Marketing, marketing communication, 
importance, benefit, and type of healthy food, applied local products for healthy food, planning 
in healthy food business, business plan, and healthy food business simulations 
 

(2) กลุ่มวิชาก าหนดอาหาร       (11 หน่วยกิต) 
1402 302   หลักการก าหนดอาหาร  3(2-2-5) 
   Principle of Dietetics 

   หลักการการก าหนดอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วย การ
ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย การวินิจฉัยปัญหาโภชนาการ การให้โภชนบ าบัด การติดตาม ประเมินผล การ
ส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟูทางโภชนาการ 
 Principles of dietetics for people in normal and ailing condition, nutrition 
assessment, nutrition diagnosis, nutrition intervention, nutrition monitoring and evaluation, 
nutrition promotion, prevention and rehabilitation 
 
1402 303   โภชนบ าบัด  3(2-2-5) 

Nutrition Therapy 
     หลักการและแนวปฏิบัติโภชนบ าบัดเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติท่ีเกี่ยวกับโภชนาการ อาหารที่
ใช้ในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัดรายการอาหาร การดัดแปลงอาหาร และฝึกปฏิบัติการ
ปรุงประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค     

Principle and practice of nutrition therapy for a variety of clinical disorders with 
nutritional implication, hospital diets, food exchange lists, menu planning guidance, diet 
modification and cooking practices for disease-specific diet patients 
 
1402 305   การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ 3(2-2-5) 

Diet Counseling and Behavior Modification  
                   แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เทคนิคและขั้นตอนในการสร้าง
แรงจูงใจ ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย การใช้และสร้างสื่อทางโภชนาการ การให้โภชนศึกษา การให้ค าปรึกษาทาง
โภชนาการ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
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     Concepts, principles, theories in consumption behavior modification, motivation 
techniques and procedures, patient communication skills, use and creating nutritional media, 
nutrition education, nutrition counseling, application of theory inmodification or promotion of 
consuming behaviors 
 
1402 309   จรรยาบรรณวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 1(1-0-2) 

 Ethic for Dietitic Professionals 
  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  พระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะของสาขาวิชาชีพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติอาหาร 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค การสอบรับรองวิชาชีพนักก าหนดอาหาร บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพนักก าหนดอาหาร ขอบเขต ความรับผิดชอบของนักก าหนดอาหาร การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

  Law and professional ethics, the act on the control of the art of healing, national 
health act, food act, consumer protection act, examination of dietitian professional certification, 
role, competencies and progress in the dietitian profession, scope, responsibility of dietitian, 
creating a positive attitude towards the profession, professional ethics in nutrition and dietetics 
 
 (3) กลุ่มวิจัย         (6 หน่วยกิต) 
1402 310   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร  3(3-0-6) 

Research Methodology in Nutritional and Dietetics 
   หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการท าวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งค าถามวิจัย สมมติฐาน และ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบการวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร การเขียนโครงร่างงานวิจัย
เพ่ือเสนอขอรับทุนต่างๆ การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคต่างๆ ในการน าเสนอรายงานวิจัยต่างที่ประชุม 

   Principles of research, literary review, research questions, assumptions and 
objectives of the research, design of research in nutritional science and dietetics, writing a 
research proposal for funding, writing scientific reports, various techniques for presentation in 
conferences 
 
1402 401   สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร  1(1-0-2) 

Seminar in Special Problem in Nutritional and Dietetics 
   การค้นคว้าน าเสนอและอภิปรายในประเด็นทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร และปัญหา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร โดยใช้กระบวนการสัมมนาแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 Article reading and critique of papers in nutritional and dietetics problem by the 
usage of various appropriate seminar sessions for a new body of knowledge in this field 
 
1402 402   โครงงานนิสิต  2(2-0-4) 
     Senior Project 
  การจัดการและวางแผนการค้นคว้าเพื่อท ากรณีศึกษาด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
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และการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล สรุปผล การเขียนรูปเล่ม
รายงานตามหลักวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
     Planning and proceeding for a case study in nutritional and dietetics, and 
research proposal presentation, carry out research, data analysis, discussion, and conclusions of 
research, academic report writing, and presentation of the research in the field of nutritional 
and dietetics 
 
 2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน        (10 หน่วยกิต) 
1499 310  การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 1(150) 
  Community Health Field Practicum 
     ศึกษาบริบทชุมชน เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน วินิจฉัยชุมชน การคืนข้อมูลชุมชน เทคนิค     
และเครื่องมือการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน 
     Community studies, collaborative learning for community development, 
community diagnosis, techniques and tools of participatory community learning, public health 
academic services to the community 
 
1402 403   ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ  3(0-24-0) 

Professional Practicum in Community Nutrition and Food Services 
   การฝึกปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โภชนาการชุมชน การจัดการความ 

ปลอดภัยในอาหารระดับชุมชน และโภชนบริการ 
    Practice in community public health skills, basic community nutrition, dietetics and  

food safety in community and food services 
 
1402 404   ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร  6(0-36-0) 

Professional Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics 
    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในคลินิกโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาหาร โดยเน้นการประเมินภาวะโภชนาการ             
การก าหนดอาหาร และการวางแผนอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เทคนิคและกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการท างานกับแพทย์เป็นสหสาขาวิชาชีพ
และใช้เทคนิค กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ในการบ าบัดและรักษา 
รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการรักษา  

Practical training in various diseases clinics related to food focusing on nutrition  
assessment, dietetic, planning the food to suit each individual, techniques and activities to 
modify food consumption behavior for effective disease by focusing on working with 
multidisciplinary physicians and using techniques, activities to modify food consumption 
behavior in conjunction with other activities for therapy and healing Including assessment and 
treatment follow up  
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   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
1402 320  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4) 

 Pharmacology and Food Toxicology  
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น จลนพลศาสตร์และกลไกของการท างานของยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน ยา

ที่ใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อที่พบบ่อย ผลข้างเคียงของยา แนวคิดทั่วไปทางพิษวิทยา ชนิดของสารพิษ
ต่างๆ ในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งมีชีวิต สารต้านโภชนาการ การก่อมะเร็ง การ
ก่อกลายพันธุ์ และการเกิดลูกวิรูป พืชที่เป็นพิษและสารพิษอ่ืนๆ ที่พบได้ในอาหาร  การเกิดสารพิษในกระบวนการ
ผลิตอาหาร ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการท าลายสารพิษ กลไกการแก้พิษ และอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยา
บางชนิด 

 Basic in pharmacology, pharmacokinetics and mode of action of drugs in daily life, 
drugs for chronic diseases and infectious disease treatments, and their side effects, basic 
concepts in toxicology, toxins in foods, mechanism of toxicity, toxins transformation, anti-
nutritive substances, carcinogenity, mutagenity and teratogenity, toxic plants and miscellaneous 
toxic substances found in foods, toxicity in food production, biological factors that affect 
destroying toxins,  mechanism of antidote, and food and drug interactions  
 

1402 321  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร                   2(1-2-3) 
     Application of Computer Programs in Nutritional and Dietetics  
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ   โปรแกรมพ้ืนฐาน ได้แก่        
การจัดการฐานข้อมูล  โปรแกรมด้านจัดพิมพ์เอกสาร  โปรแกรมท่ีใช้ในการค านวณ  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล    
และโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานทางด้านโภชนาการ เช่น โปรแกรมการค านวณสารอาหาร (INMUCAL-
Nutrients)  
      Basic acknowledgement of computer applications for difference works, basic 
program of computer, such as database management, document typewriting, presentation, 
application program in Nutrition, Dietetics and Food Safety such as, INMUCAL-Nutrients 
 
1402 322  มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความม่ันคงในอาหาร 2(2-0-4) 
     Nutrition Anthropology and Food Security 
     แนวคิดพ้ืนฐานของโภชนาการทางมนุษยวิทยา นิเวศทางมนุษยวิทยาในการแสวงหาอาหาร 
วิธีการ  ที่ได้มาซึ่งอาหาร การปรุงและบริโภคตามความเชื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ความมัธยัสถ์ ระบบอาหาร              
และความมั่นคงของอาหาร ตลอดจนวิธีการถนอมรักษาอาหารตามประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรม            
ต่อสัญลักษณ์นิยม และโครงสร้างหน้าที่นิยม ในการเลือกบริโภคและไม่บริโภคอาหาร ที่เป็นตัวก าหนดสถานะทาง
สุขภาพ 
     Fundamental concept of nutrition anthropology, human food ways deriving from 
ecological and biological perspectives, including the food ways obtained, preparation and 
consumed by the belief and cultured population, food security, food cultural preservation 
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processing on symbolisms and structuralism to selection and non-selection taking of food which 
effected health status 
 
1402 323  การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐานคุณภาพ      2(1-2-3) 
           Development of Food Service System and Standard Quality 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างระบบโภชนบริการในระดับต่างๆ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
ระบบมาตรฐานคุณภาพและการขอรับรองคุณภาพ ระบบไอเอสโอ การประกันคุณภาพระบบบริการ และการฝึก
ปฏิบัติ จัดท าระบบและการพัฒนาระบบบริการในงานโภชนาการ การศึกษาดูงานด้านโภชนบริการ  
     Basic structure in food service system, development and accreditation of standard 
quality system, ISO standard quality, hospital assurance, practice in setting up and development 
of food service system, and field trip study in food service 
 

1402 324  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไต  2(1-2-3) 
 Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney Disease Patients 

        กลไกการเกิดและพยาธิสภาพของโรคไต การวินิจฉัยค่าทางคลีนิกส าหรับผู้ป่วยโรคไต การดูแล 
และการรักษาผู้ป่วยโรคไต การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย หลักการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วย  
โรคไต การประเมิน การติดตามผลและการวางแผนในการให้โภชนบ าบัด การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการ
วางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     Mechanism and pathology of kidney diseases, clinical diagnosis of kidney 
diseases, care and treatment protocols for kidney diseases patients, evaluation of severity and 
nutritional status of the patients, dietetics guidelines for kidney diseases patients, evaluation, 
following up and planning of treatment protocols, practice in the evaluation and planning in 
long term care of the patient as in assigned case study and involving research 
 
1402 325  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง                    2(1-2-3) 

 Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer Patients 
 กลไกการเกิดและพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง การวินิจฉัยค่าทางคลินิกส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง      

การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย หลักการก าหนดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การประเมิน การติดตามผลและการวางแผนในการให้โภชนบ าบัด การฝึกปฏิบัติ 
ในการประเมินและการวางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

Mechanisms, pathology, and clinical diagnosis of cancers in human, care practice 
and treatment protocols, evaluation of severity and nutritional status of the patients, dietetics 
guidelines for cancer patients, evaluation, following up and planning of treatment protocols, 
practice in the evaluation and planning in long term care of the patient as in assigned case 
study and involving research 
 

1402 326  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความผิดปกติ                   2(1-2-3) 
      ของกระบวนการเมตาบอลิซึม 
     Nutritional Therapy and Dietetic for Patients with Metabolic Syndromes 
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     ความสัมพันธ์ของวิถีเมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่างกายมนุษย์ ปัจจัยและพยาธิสภาพของการ
เกิดโรคในกลุ่มความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม การวินิจฉัยค่าบ่งชี้ทางคลินิกส าหรับผู้ป่วย การดูแล 
และการรักษาผู้ป่วย การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย หลักการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม การประเมิน การติดตามผลและการวางแผนในการให้โภชนบ าบัด 
 การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษาและการค้นคว้างานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง  
     Interrelationships of metabolic pathways of nutrients in human body, factors and 
pathology of the metabolic syndromes, and clinical indicators for diagnosis of patients, care 
practices and treatment protocols, evaluation of severity and nutritional status of the patients, 
dietetics guidelines for cancer patients, evaluation, following up and planning of treatment 
protocols, practice in the evaluation and planning in long term care of the patient as in assigned 
case study and involving research 
 
1402 327  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ                   2(1-2-3) 
     Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious Diseases 
     ชนิดและกลไกของการติดเชื้อ พยาธิสภาพและการด าเนินของโรค ค่าบ่งชี้ทางคลินิกที่เก่ียวข้อง
กับโรคติดเชื้อ การดูแลและการรักษา การประเมินสภาพและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย หลักการก าหนดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อและโรคระบาด  อันตรกิริยาระหว่างอาหารและยา การประเมิน การติดตามผลและการ
วางแผนในการให้โภชนบ าบัด การฝึกปฏิบัติในการประเมินและการวางแผนในการดูแลในระยะยาวจากกรณีศึกษา 
และการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     Classification, mechanism of microbial infection, pathology and progressive of 
infectious diseases, clinical parameters involving to infected patients, care practice and 
treatment protocols, evaluation of severity and nutritional status of the patients, dietetics 
guidelines for infectious and pandemic disease patients, food and drug interactions, evaluation, 
following up and planning of treatment protocols, practice in the evaluation and planning in 
long term care of the patient as in assigned case study and involving research 
 
1402 328  การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน  2(1-2-3)  
     Basic Culinary         

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหาร หลักการประกอบอาหารและเครื่องปรุง พื้นฐาน
และสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร การวางแผนเพ่ือประกอบและแปรรูปอาหาร การเลือกและการเตรียม
วัตถุดิบเพ่ือปรุงประกอบอาหาร อุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับกระบวนปรุงประกอบและการแปรรูปอาหาร 
 และเทคนิคการประกอบอาหารประเภทต่างๆ  

 Studying and practicing in food processes, principles of cookery and food 
ingredients, basic and hygienic practice of cooker, planning for cooking and food processing, 
ingredient selecting and preparing for food processing, basic equipment for cooking and food 
processing and cooking technique of different foods 
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1402 329  การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพทางอาหาร          2(1-2-3)  
     Food Quality Control and Assurance 

   ความส าคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร คุณลักษณะคุณภาพของอาหาร  
การวัดคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยาและทางประสาทสัมผัส การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหาร 
กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารปรุงส าเร็จ การควบคุมการผลิตอาหารส าเร็จรูป 
ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการผลิตอาหารด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต ระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และระบบไอเอสโอ กฎหมายสากลและข้อบังคับทางอาหาร และมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

  Importance of Food quality control and assurance, quality characteristic of food, 
Measurements of physical, chemical, biological and sensory qualities of food, changes in food 
qualities, processes of food quality control, quality control of cooked food, quality control of 
ready-to-eat food production, food quality control and production system by using GMP, HACCP 
and ISO, food laws and regulations and International food standards, quality control laboratories 
 
1402 330  การผลิตและการดัดแปลงสูตรอาหาร    2(1-2-3)  
     Production and Modification of Diets   

   หน่วยการผลิต รูปแบบของอาหารทางการแพทย์ ส่วนประกอบพ้ืนฐานในการปรับสูตรอาหาร     
การดัดแปลงอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ด้วยวิธีทางเคมีและเอนไซม์ หลักการใช้ 
และการเติมสารอาหารประเภท เส้นใย วิตามินและเกลือแร่ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การใช้และข้อจ ากัด 
ของสารพรีไบโอติกและโปรไบโอติกกับอาหารทางการแพทย์ เทคนิคในการปรับสูตรสมดุลพลังงาน การดัดแปลง
สูตรอาหารเฉพาะโรค การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารเฉพาะ             
ทางการแพทย์ และปฏิบัติการดัดแปลงอาหารทางการแพทย์ 

   Unit operation, profiles of medicinal diets, basis compositions in dietary 
modification, chemical and enzymatic modification of carbohydrates, proteins, lipids, 
recommendation for using and fortification of edible fibers, minerals, vitamins and bioactive 
compounds, using and limitation of pre-biotics and pro-biotics in medicinal diets, techniques of 
dietary modification and energy balance, dietary modification for specific treatments, quality 
control and safety in production and storage of medicinal diets and laboratories in dietary 
modification 
 
1402 331  การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและบริการ        2(2-0-4)  
     Entrepreneurship in Health Care Products and Services 

   การตลาดและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักการและรูปแบบของการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
และบริการด้านสุขภาพ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การบัญชีเบื้องต้น หลักการวางแผนธุรกิจ การเขียน
แผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจ แหล่งทุนและการหาแหล่งทุน การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด การบริหารทาง
การเงินและบุคคล กลยุทธ์ในการปรับตัวทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ 
  Basics in marketing and economics, principles and patterns of entrepreneurs in 
health care products and services, SWOT analysis, basic accounting, marketing plan, writing and 
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presentation, budgets source and loan, market trend analysis, financial and personal 
management, marketing adaptive strategies for health care products and services 
 
 
1402 332   อาหารเพื่อสุขภาพ                 2(2-0-4)  
     Food for Health 

   ความส าคัญ ประโยชน์ และประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 
หลักการบริโภคอาหาร อาหารกลุ่มใหม่ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น อาหารคลีน อาหารออร์แกนิก ฯลฯ อาหาร
ฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และสารพฤกษเคมีต่อสุขภาพ 
 Importance, benefits and types of healthy foods, natural food for health, 
principle of food consumption, new foods which affects health such as clean foods, organic 
foods and etc., functional foods, healthy dietary supplements and phytochemicals to health 
 
1402 333  วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน       2(1-2-3) 
     Basic Food Engineering and Food Processing  

   หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม 
และหน่วยการผลิตที่ใช้ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน 
เทอร์โมไดนามิกส์ การไหลของของเหลว และหลักพ้ืนฐานวิชาจลนพลศาสตร์ส าหรับการประยุกต์ใช้ในกรรมวิธี   
การแปรรูปอาหาร และปฏิบัติการ 
  Basic principles of food engineering and food processing, study of engineering 
theories and operations units which are used in food processing, engineering principles of mass 
balance and energies balance, thermodynamics, liquid flow (rheology) and basic principles of 
kinetics for application in food processing, and laboratories 
 
1402 334  การประเมินทางประสาทสัมผัสส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ  2(1-2-3)  
     Sensory Evaluation for Nutritional Product Development         

   ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ โดยประสาทสัมผัส 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ ลักษณะทาง     
ประสาทสัมผัส ความรู้สึก และการรับรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการวัดผล 
และประเมินผลทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบชิม การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบ
ความชอบและการยอมรับ การทดสอบเชิงพรรณนา สถิติส าหรับการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในการประเมิน
ทางประสาทสัมผัส 
 Studying and practicing in nutritional products by using sensory evaluation, 
general knowledge in sensory quality evaluation of nutritional products, sensory characteristics, 
sensation and perception, factors affecting the evaluation of sensory quality, methods of 
sensory measurement and evaluation, selection and training of panelist, difference tests, 
preference tests and acceptance tests, descriptive tests, statistics used for analysis and 
application and sensory evaluation 
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1402 335  โภชนาการและนักกีฬา 2(2-0-4)  
     Nutrition and Athletes 

   ความส าคัญของอาหาร และโภชนาการ กับการออกก าลังกาย หลักการก าหนดอาหารในนักกีฬา   
ให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน และประเภทของกีฬาที่มีผลต่อการใช้พลังงานในการเคลื่อนไหว การเก็บ
ส ารองพลังงาน การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน การส่งเสริมสมรรถนะของ
ร่างกายในนักกีฬาโดยใช้หลักการทางโภชนาการ 

   The importance of diet and nutrition to exercise. Principles of dietetics in athletes 
for suitable to training, competition, and types of sports that affect to movement, energy 
storage, energy compensation during training and during competition, promoting physical 
performance in athletes using nutritional principles 
 
1402 336    การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
  Food and Nutrition Management in the Elderly 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ความต้องการสารอาหาร และพลังงาน ปัญหา
สุขภาพและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจัดท าและพัฒนาต ารับอาหารมาตรฐาน 
ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการด้านอาหารและโภชนาการส าหรับการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุในภาวะปกติและ
เจ็บป่วย  
  Changes in the physiology of the elderly, energy and nutrient requirement, health 
problems and nutritional status in the elderly, dietary supplements, preparation and 
development of standard recipes for the elderly, food and nutrition management for the 
prevention and care of the elderly in normal conditions and illness 
 
1402 337   โภชนบ าบัดทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 2(2-0-4) 
              Medical Nutrition Therapy in Mental Health and Psychiatric  
               ความรู้พื้นฐานทางสุขภาพจิตและจิตเวช พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การรักษาทางจิตเวช     
ทางการแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การคัดกรอง
ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนและการให้โภชนบ าบัด การให้ความรู้และค าปรึกษา
ด้านโภชนาการ การติดตามและประเมินผลการดูแลด้านโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
  Fundamentals of mental health and psychiatry, pathology, symptoms, sings, 
psychiatric treatment, complications related to nutrition, building a relationship with the patient, 
screening for nutrition problems, nutritional assessment, planning and nutritition therapy, 
nutrition education and consulting, monitoring and evaluation of nutrition care in patients with 
mental health and psychiatric disorders 
 
   ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
    ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร ประกอบด้วยเลข  7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้ 
     ตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง คณะ หลักสูตร  
              (14 คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
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     ตัวที่สามและสี่  หมายถึง กลุ่มวิชา   
               (02 คือ กลุ่มที่เปิดสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                  สาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร) 
              (99 คือ กลุ่มวิชาสาธารณสุข) 
         ตัวที่ห้า    หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
     ตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับของรายวิชาที่เปิดสอน 
   หน่วยกิตประจ าวิชา 
    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
    ตัวอย่าง    2(1-3-2) 
     - ตัวเลขหน้าวงเล็บ        หมายถึง   จ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
     - ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 1   หมายถึง   บรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     - ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 2   หมายถึง   ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     - ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 3   หมายถึง   ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นางสาวจนิดาวัลย์ 

วิบูลย์อุทัย 
3-4099-00375-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  

สุรนาร ี
2549 10 10 10 10 

    ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2544     
    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2535     
2 นายวรพจน์  

พรหมสัตยพรต 
 

3-4299-00100-xx-x 
 

 รองศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Health System 
Development) 
(International Program) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2555 10 10 10 10 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 2541     
วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูเลย 2534     

3 นางสาวสุมัทนา กลาง
คาร 

3-4299-00100-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Nursing Studies) University of Nottingham, UK 2009 10 10 10 10 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลยัมหิดล 2541     
ปพ.ส. (พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ชั้นสงู)   

วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 

2534     

4 นายกู้เกียรติ ทุดปอ 3-4009-00597-xx-x  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Medical Sciences)  
 
 

Radboud University 
Njmegen,  
the Netherlands 

2015 
 

10 10 10 10 

วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2547     
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2545     

5 นางสาวธิดารัตน์ สม
ด*ี 
 

3-4099-00082-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ส.ด. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2563 10 10 10 10 
วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหาร
และโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2548     

วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลยัแก่น 2546     

45 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
6 นางประชุมพร   

เลาห์ประเสริฐ 
3-4099-00990-xx-x 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 10 10 10 10 
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2542     
วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2539     

7 นางสาวสุณีรัตน์ ยั่งยืน 3-4401-00781-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2561 10 10 10 10 

วท.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลยัมหิดล 2548     
    วท.บ. (อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2541     

8 นางสาวกษมา 
วงษ์ประชุม* 

1-4799-00067-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2559 10 10 10 10 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2555     

วท.บ.  (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552     
9 นางสาวเขมิกา            

สมบัติโยธา 
3-4401-00880-xx-x อาจารย ์ Dr.P.H. (International Program) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2559 10 10 10 10 

   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 2539     
   ปพ.ส. (พยาบาลศาสตร์และ

ผดุงครรภ์ชั้นสงู) 
วิทยาลัยพยาบาล              
ศรีมหาสารคาม 

2533     

10 นางเฉลิมพร   
นามโยธา* 

3-4409-00751-xx-x อาจารย ์
 

ส.ด. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2560 10 10 10 10 
ส.ม. (โภชนาการชุมชน)    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2551     
วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2549     

11 นายชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 
 

3-9002-00072-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2555 10 10 10 10 

   วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2551     
    วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     
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ล าดับ
ที ่ ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
12 นายเทอดศักดิ์          

พรหมอารักษ์ 
 
 

3-4805-00255-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Public Health)  
(International program) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2555 10 10 10 10 

  
 

 
 

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2537     
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2538     

13 นางธาริณี นลิก าแหง* 3-3404-00760-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลยัแก่น 2559 10 10 10 10 
   วท.ม. (วิศวกรรม

กระบวนการอาหาร) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2553     

    วท.บ. (เทคโนโลยีการ
อาหาร) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2548     

14 นางสาวนิจฉรา           
ทูลธรรม 

3-4505-00662-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2558 10 10 10 10 

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552     
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2548     

15 นางสาวพัดชา       
หิรัญวัฒนกุล 

3-3016-00279-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Health Sciences) Massey University,  
New Zealand 

2014 10 10 10 10 

  วท.ม.(ระบาดวทิยา) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2548     
   ส.บ. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2545     

16 นางสาวภิญญาพัชญ์  
ดุงโคกกรวด 

3-3018-00313-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Applied 
Biopharmaceutical 
Sciences) 

Osaka University, Japan 
 

2006 10 10 10 10 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
  วท.ม. (สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2545     

   วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2539     

17 นางสุวิมล สงกลาง* 3-6398-00089-xx-x 
 

อาจารย ์ ส.ม. (โภชนาการชุมชน)    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 10 10 10 10 
พย.บ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2542     

 
หมายเหตุ * คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

34  
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 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
   - ไม่มี - 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ก าหนดให้มีการฝึกงานในหน่วยงานในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ  และในชุมชน โดย
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร  มีการฝึกงานทั้งสิ้น 3 รายวิชา จ านวน 
10 หน่วยกิต ประกอบด้วย การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน  ฝึกประสบการณ์ด้าน
โภชนาการชุมชนและโภชนบริการ และฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร 
ซึ่งนิสิตต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาดังกล่าวโดยมีชั่วโมงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยรวม 
ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง ตามข้อก าหนดในการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขาก าหนด
อาหารและสอดคล้องกับวิชาชีพสาธารณสุข 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
  นิสิตมีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  มีความเสียสละ รับผิดชอบ 

และซื่อสัตย์ รวมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 

(2) ความรู้ 
นิสิตมีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพการก าหนดอาหาร 

และวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมีความรู้ด้านระบบงานขั้นพ้ืนฐานด้านโภชนาการ รู้กฎระเบียบ 
ข้อก าหนดทางโภชนาการ มีความรู้ด้านงานโภชนธุรการ มีความรู้ด้านงานโภชนบริการ งานวิชาการ 
งานออกหน่วยเคลื่อนที่  งานเยี่ยมบ้าน ลงชุมชน มีความรู้ด้านกิจกรรมให้ค าปรึกษาคลินิกเฉพาะโรค
แก่ผู้ป่วย ความรู้ด้านงาน  โภชนคลีนิกบนหอผู้ป่วย  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 

(3) ทักษะทางปัญญา 
นิสิตสามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล น าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยที่สามารถวางแผนงาน
และแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ และสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
การด าเนินการ และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นิสิตต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอื่น มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม โดยที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ฯ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
นิสิตมีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ  ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ โดยที่นิสิตสามารถจัดท ารายงาน 
และน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานต่อแหล่งฝึก และต่ออาจารย์นิเทศก์  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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(6) ด้านทักษะปฏิบัติ 

มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพการก าหนดอาหารและพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  รวมทั้งสามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการใช้
เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร และสาธารณสุข โดยที่นิสิต
ปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชน  โภชนบริการ  โภชนธุรการ  และสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้ง 
โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

-ไม่มี- 
4.2 ช่วงเวลา 

รายวิชาการฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 
รายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบรกิาร: ภาคต้น ในชั้นปีที่ 4 
รายวิชาฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร: ภาคปลาย ในชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
แต่ละวิชาจัดตามหน่วยกิตที่ก าหนด 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
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หมวดที ่4  
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จะมี
คุณลักษณะพิเศษตามที่ระบุในสมรรถนะร่วมที่ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับวิชาชีพนักก าหนดอาหาร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา ของประเทศไทย (มคอ.) โดยมี 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความคิดอย่างเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลทั้งในด้านวิชาการและ
ชีวิตประจ าวัน และ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร ซึ่งมีกลยุทธ์
และกิจกรรมของนิสิตเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 
1. จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ   
- การสอดแทรกจริยธรรมและ   
  จรรยาบรรณวิชาชีพในการ 
  จัดการเรียนการสอนใน   
  รายวิชาต่างๆ 

- การจัดโครงการอบรม 
   จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 
 

2. มีความคิดอย่างเป็นระบบ
เป็นเหตุเป็นผล ทั้งในด้าน
วิชาการและ
ชีวิตประจ าวัน 

- สอดแทรกวิธีคิดอย่างเป็น
ระบบในทุกรายวิชา 

- อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีใน 
  การคิดอย่างเป็นระบบ 

- ยกประเด็นปัญหาทางวิชาการ
และชีวิตประจ าวันมาเป็น
ตัวอย่างให้นิสิตได้ฝึกฝน
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

3. สามารถต่อยอด                   
    องค์ความรู้ทาง   
    โภชนาการ                
    และการก าหนดอาหาร 

-  สอดแทรกแนวคิดในการต่อ 
   ยอดองค์ความรู้ทาง 
   โภชนาการและการก าหนด  
   อาหารในรายวิชาต่างๆ 

- ให้นิสิตน าประเด็นปัญหาจาก    
  ทางด้านโภชนาการ                    
  และการก าหนดอาหาร                
  มาพัฒนาต่อยอด 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) จิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
รวมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
   (2) มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
   (3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์
การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   มีการสอดแทรกกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา โดยให้นิสิตมีส่วนร่วม เนน้
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษา ที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ทั้งในด้านวิชาการและการด ารงชีวิต 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายโดยอาจารย์ 
   (2) ประเมินจากการท าทุจริตในการสอบ 
   (3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและรายงานในรายวิชาการทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ
โดยอาจารย์ 

2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
และวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
   (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาวิชา 
อย่างถูกต้องและเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา การเรียนรู้ด้านความรู้  
   เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนิสิตเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ทั้งในชั้นเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการโดยมีการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
ท ากรณีศึกษา และน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม  
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1) การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ  
   (2) การศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน การตอบค าถามและการน าเสนอ  

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
และวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
   (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพ เนื้อหาวิชา 
อย่างถูกต้องและเข้าใจ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 
   (3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพ 
และการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสถานประกอบการ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอนเน้นให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ทั้งแต่ละบุคคลและกลุ่ม 
ในสถานการณ์ท่ัวไปและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการ เช่น การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
การท ากรณีศึกษา การโต้วาที เป็นต้น  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   (1) การสอบวัดความสามารถในการคิด และแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา  
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   (2) ประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา เช่น การรายงานวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา หรือวิเคราะห์บทความวิจัยในวิชาสัมมนา เป็นต้น  

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
   (2) การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
   (3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น าและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   สอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน 
กับผู้สอน  ผู้เรียนกับผู้ร่วมงาน 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินความสามารถและความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือนและทีมงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสังเกตของอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนในกลุ่ม 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   (1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ  ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
   (2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น  
   (3) มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะ
การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการ
อ่าน การพูด การฟัง การเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เก่ียวข้อง  
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่
สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และฝึกทักษะการน าเสนอที่เหมาะสม  
ซึ่งสามารถประยุกต์ในการท าวิจัยได้ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การ
เขียน และการอ่าน โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละด้าน  
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   (2) ทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การท ารายงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผล 
 2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
   (1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพการก าหนดอาหารและพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  รวมทั้งสามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  
   (2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการก าหนอาหาร  
และสาธารณสุข  
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 จัดการเรียนการสอน โดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทักษะที่จ าเป็นตาม
วิชาชีพ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  ประเมินทักษะการปฏิบัติและความสามารถการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ในการเรียนภาคปฏิบัติและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสังเกตของอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือน
ในกลุ่ม 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีดังต่อไปนี้ 
   3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    1. มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
รวมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
    2. มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
    3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
   3.2 ความรู้ 
    1. มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
และวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

2. สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาวิชา 
3. อย่างถูกต้องและเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 

   3.3 ทักษะทางปัญญา 
    1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  
    2. สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพ เนื้อหาวิชาอย่าง
ถูกต้องและเข้าใจ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 
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    3. สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพ 
และการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสถานประกอบการ  
   3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
    2. การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
    3. มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น าและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ  ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
    2. สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น  
    3. มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
ทักษะการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   3.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
    1. มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพการก าหนดอาหารและ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  รวมทั้งสามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  
    2. สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
และสาธารณสุข  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0202 100 เคมีทั่วไป  
General Chemistry 

                
 

 

0202 190 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป  
General Chemistry 
Laboratory 

 
 
                

0203 110 ชีววิทยา 1 
Biology 1 

                 

0203 191 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1 
Biology Laboratory 1 

                 

0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics 

                 

1502 108 ปฏิบัติการ
ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Biochemistry 
Laboratory 

                 

1502 109 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental 
Biochemistry 

                 

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  
1499 101 จุลชีววิทยา
ส าหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public 
Health 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1499 103 กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา
พ้ืนฐานส าหรับงาน
สาธารณสุข 
Fundamental Anatomy 
and Physiology for 
Public Health 

                 

1499 206 ชีวสถิติ   
Biostatistics 

                 

1402 201 โภชนาการ
มนุษย์  
Human Nutrition 

             
    

1402 202 จุลชีววิทยา
อาหาร  
Food Microbiology 

                 

1402 203 เคมีวิเคราะห์
และเคมีองค์ประกอบใน
อาหาร  
Analytical Chemistry 
and Chemistry of Food 
Components 

                 

1402 204 เคมีคลินิก
ส าหรับโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  
Clinical Chemistry for 
Nutrition and Dietetics 

                 

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 

1499 201 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1499 202 อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
Environmental Health  

                 

1499 204 โภชนาการ
ชุมชน 
Community Nutrition 

                 

1499 205 การป้องกัน
และควบคุมโรค 
Disease Prevention 
and Control 

                 

1499 301 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 
Health Education and 
Behavioral Science 

                 

1499 303 การบริหารงาน
สาธารณสุข 
Public Health 
Administration 
 

                 

กลุ่มวิชาโภชนาการ 
1402 101 วิทยาศาสตร์
การอาหารเบื้องต้น  
Introduction to Food 
Science 

               

  

1402 205  โภชนาการ 
ในวัยต่าง ๆ  
Nutrition in Life Cycle 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1402 206 การประเมิน
ภาวะโภชนาการ    
Nutrition Assessment 

               
 
  

1402 301 โภชนาการ
คลินิก 
Clinical Nutrition 
 

         
        

1402 304 กระบวนการ
ผลิตอาหารปลอดภัย  
Manufacturing Process 
of Safety Food 

                 

1402 306 ความปลอดภัย
อาหารและสุขาภิบาล
อาหาร  
Food Safety and 
Sanitation 

                 

1402 307 การจัดการ
ระบบการบริการอาหาร
เพ่ือโภชนาการ  
Food Service System 
Management 

                 

1402 308 การจัดการ
ธุรกิจการตลาดอาหาร
สุขภาพในชุมชน   
Business Management 
for Health Food 
Marketing  
in Community 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาก าหนดอาหาร 
1402 302 หลักการ
ก าหนดอาหาร  
Principle of Dietetics 
 

                 

1402 303 โภชนบ าบัด  
Nutrition Therapy 
 

                 

1402 305 การให้
ค าปรึกษาและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ด้านโภชนาการ 
Diet Counseling and 
Behavior Modification 
  

                 

1402 309 จรรยาบรรณ
วิชาชีพนักก าหนดอาหาร 
Ethic for Dietitic 
Professionals 
 

                 

กลุ่มวิจัย 
1402 310 วิทยาระเบียบ
วิธีวิจัยทางโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร  
Research Methodology 
in Nutritional and 
Dietetics 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1402 401 สัมมนาปัญหา
พิเศษทางโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร  
Seminar in Special 
Problem in Nutritional 
and Dietetics 

              

 

  

1402 402 โครงงานนิสิต 
Senior Project 

                 

กลุ่มวิชาฝึกงาน 
1499 310 การฝึก
ภาคสนามร่วมด้าน
สาธารณสุขชุมชน 
Community Health 
Field Practicum 

                 

1402 403 ฝึก
ประสบการณ์ด้าน
โภชนาการชุมชนและ 
โภชนบริการ 
Professional Practicum 
in Community 
Nutrition and Food 
Services 

                 

1402 404 ฝึก
ประสบการณ์ด้าน
โภชนาการคลินิกและ 
การก าหนดอาหาร   
Professional Practicum 
in Clinical Nutrition 
and Dietetics 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

1402 320 เภสัชวิทยา 
และพิษวิทยาทางอาหาร 
Pharmacology and 
Food Toxicology 

                 

1402 321 การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร                    
Application of 
Computer Programs in 
Nutritional and 
Dietetics  

                

 

1402 322 มานุษยวิทยา
ทางโภชนาการและความ
มั่นคงในอาหาร 
Nutrition Anthropology 
and Food Security 

                

 

1402 323 การพัฒนา
ระบบโภชนบริการและ
มาตรฐานคุณภาพ      
Development of Food 
Service System and 
Standard Quality 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1402 324 โภชนบ าบัด
และการก าหนดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคไต  
Nutritional Therapy 
and Dietetic for Kidney 
Disease Patients 

                 

1402 325 โภชนบ าบัด
และการก าหนดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
Nutritional Therapy 
and Dietetic for Cancer 
Patients 

                 

1402 326 โภชนบ าบัด
และการก าหนดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคความ
ผิดปกติของกระบวนการ 
เมตาบอลิซึม                  
Nutritional Therapy 
and Dietetic for 
Patients with 
Metabolic Syndromes 

                 

1402 327 โภชนบ าบัด
และการก าหนดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
Nutritional Therapy 
and Dietetic for 
Infectious Diseases 
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1402 328 การประกอบ
อาหารขั้นพ้ืนฐาน  
Basic Culinary      

                 

1402 329 การควบคุม
คุณภาพและการประกัน
คุณภาพทางอาหาร          
Food Quality Control 
and Assurance 

                 

1402 330 การผลิตและ
การดัดแปลงสูตรอาหาร   
Production and 
Modification of Diets   

                 

1402 331 การประกอบ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพและบริการ        
Entrepreneurship in 
Health Care Products 
and Services 

               

  

1402 332 อาหารเพ่ือ
สุขภาพ                 
Food for Health 

               
  

1402 333 วิศวกรรม
อาหารและการแปรรูป
อาหารขั้นพ้ืนฐาน       
Basic Food Engineering 
and Food Processing  
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รายวิชา 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ  

สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลฯ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข ฯ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1402 334 การประเมิน
ทางประสาทสัมผัสส าหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
โภชนาการ  
Sensory Evaluation for 
Nutritional Product 
Development        

                 

1402 335 โภชนาการ
และนักกีฬา  
Nutrition and Athletes 

                 

1402 336   การจัดการ
ด้านอาหารและโภชนาการ
ในผู้สูงอายุ  
Food and Nutrition 
Management in the 
Elderly 

                 

1402 337 โภชนบ าบัด
ทางการแพทย์ด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช              
Medical Nutrition 
Therapy in Mental 
Health and Psychiatric  
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4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

เรียนจบในแต่ละ 
ชั้นปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา แยกตามช้ันปีท่ีศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 1. มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ 
2. มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระในวิชาพ้ืนฐาน 
ก่อนทีจ่ะเข้าสู่รายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 
3. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืนและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5. มีทักษะการน าเสนอและสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้นปีที่ 2 1. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง 
2. มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระในวิชาพ้ืนฐาน 
ก่อนที่จะเข้าสู่รายวิชาที่เป็นวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
3. สามารถเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ 
4. การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. สามารถการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และการ
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น  

ชั้นปีที่ 3 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
2. มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย 
โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. มีความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญในสาขาโภนาการและการก าหนด
อาหารทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่ส าคัญ 
4. สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง ทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้ 
รับมอบหมาย 
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมประเด็น 
การสืบค้นข้อมูล แสวงหา การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ รู้เท่าทันข้อมูลทาง 
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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เรียนจบในแต่ละ 
ชั้นปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา แยกตามช้ันปีท่ีศึกษา 

7. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

ชั้นปีที่ 4 1. มีจิตส านึก ค่านิยมที่ดีของสังคมและประเทศชาติ และไม่มีการลอกเลียน
ผลงาน รวมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
2. สามารถใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสามารถท าวิจัยและฝึกงานได้ 
3. สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง 
และสามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย และสามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
โดยสามารถต่อยอดองค์ความรู้ ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
5. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ โดยการ 
ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนเทคนิคการวิจัยได้ด้วยตนเอง 
6. มีทักษะการปฏิบัติตามวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์หรือ 
Outcome-based Education (OBE) โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program 
Learning Outcome, PLO) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)  
และน าเสนอผลมาตรฐานการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning Outcome: PLO) 
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวน 6 ข้อ ดังรายละเอียดดังนี้  
  PLO 1: มจีรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
   สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพและ
ไม่มีการลอกเลียนผลงาน 
  PLO 2: มีความรู้หลักการและทฤษฎีด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
   โดยครอบคลุมประเด็นความรู้ทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ได้ 
  PLO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารได้ 
   โดยครอบคลุมประเด็นใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโภชนาการได้ 
  PLO 4: สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มีภาวะผู้น าและสมาชิก รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  PLO 5: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
   โดยครอบคลุมประเด็นการสืบค้นข้อมูลด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร การน าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการ และสามารถประยุกต์ในการท างานวิจัย  
  PLO 6: มีทักษะการปฏิบัติตามวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
   สามารถใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร และทักษะ
การปฏิบัติที่จ าเป็นตามวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร มีกลยุทธ์การ
สอนและวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 ข้อ ดังนี้  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา วิธีวัดและประเมินผล 
PLO 1: มีจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ก าหนดอาหาร 
สามารถท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย
โดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่มกีาร
ลอกเลียนผลงาน 
 

 1. มีการสอดแทรกกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
โดยให้นิสิตมีส่วนร่วม  
2. เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง และกรณีศึกษา ที่ครอบคลมุ
ประเด็นและปัญหาดา้นคุณธรรม
และจริยธรรม ทั้งในดา้นวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. ประเมินจากรายงานทีไ่ด้
มอบหมายโดยอาจารย์ และประเมิน
จากการท าทุจริตในการสอบ 
2. ประเมินการลอกเลียนผลงาน
จากวิชาโครงงานนสิิต ด้วยการ
ก าหนดให้มีการตรวจสอบการลอก
เลียนผลงานซึ่งโดยประเมินจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

PLO 2: มีความรู้หลักการและ
ทฤษฎีด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 
โดยครอบคลุมประเด็นความรู้
ทางดา้นโภชนาการและการก าหนด
อาหาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ 
ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ได้ 
 

โดยจัดให้มีรายวิชาในหลักสูตรที่มี
ลักษณะ ดังนี ้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวชิา ตลอดจนทฤษฎีและการ
ปฏิบัติทีส่ าคัญทางดา้นโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
2. สามารถน าความรู้และทฤษฎทีี่
ส าคัญมาวิเคราะห์และประยุกต์ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและ
ประยุกต์ต่อวิชาชีพนักก าหนด
อาหารได ้

1. การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ  
2. การศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน 
และการน าเสนอ  
3. การสอบวัดความสามารถในการ
คิด และแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางเชิงปริมาณและคุณภาพ เปน็ต้น  

PLO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร
ได ้
โดยครอบคลุมประเด็นใช้ความรู้ 
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ
ต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาโภชนาการได้ 
 

1. ใช้ความรู้ หลักการทางทฤษฎี
และภาคปฏบิัติในการค้นหา
ข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ความคิดแบบเปน็ระบบรวมทั้ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน
โภชนาการ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและ
สังเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถ
ต่อยอดองค์ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาทางโภชนาการได้  

การสอบวัดความสามารถในการคิด 
และแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
รวมทั้งประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
การใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา เช่น 
การรายงานวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา หรือวิเคราะห์บทความ
วิจัยในวิชาสัมมนา เปน็ต้น  
 

PLO 4: สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีภาวะผูน้ าและสมาชิก รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
 

1.สอนโดยเน้นการมปีฏิสัมพนัธแ์ละ
ความรับผิดชอบระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผูส้อน  ผู้เรียนกับ
ผู้ร่วมงาน โดยงานมอบหมายและ
กิจกรรมกลุ่ม 
  

ประเมินความสามารถและความ
รับผิดชอบในการท างานร่วมกับกลุ่ม
เพื่อนอย่างมีประสทิธิภาพ โดยการ
สังเกตของอาจารย์ผู้สอนและเพือ่น
ในกลุ่ม 
 

PLO 5: สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้
โดยครอบคลุมประเด็นการสืบคน้
ข้อมูลด้านโภชนาการและการ

1. มีความสามารถสบืค้นข้อมูลและ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เก่ียวข้อง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

ประเมินจากผลงานมอบหมายตาม
กิจกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ การสืบคน้ เรียบ
เรียง น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา วิธีวัดและประเมินผล 
ก าหนดอาหาร การน าเสนอข้อมูล
ทางวชิาการ และสามารถประยกุต์
ในการท างานวิจยั  
 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมในการเรียนและการ
ท าวิจัย 
 

และการท าวจิัยในหัวข้อทางดา้น
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

PLO 6: มีทักษะการปฏิบัตติาม
วิชาชีพการก าหนดอาหาร 
สามารถใช้เคร่ืองมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร และทักษะการ
ปฏิบัติที่จ าเป็นตามวชิาชีพการ
ก าหนดอาหาร 

1.จัดการเรียนการสอน โดยการ
สาธิตและฝึกปฏบิัติทางห้องปฏบิัติ
ในการใช้เคร่ืองมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมทั้งทักษะที่จ าเป็น
ตามวิชาชีพ  
 

ประเมินทักษะการปฏิบัติและ
ความสามารถการใช้เคร่ืองมือ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ในการเรียน
ภาคปฏิบัติและการท าวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จะมีคุณลักษณะ
พิเศษสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมี 5 คุณลักษณะ  
 

คุณลักษณะพิเศษ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
PLO 1: มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการก าหนด
อาหาร 
สามารถท างานทีไ่ด้รับ
มอบหมายโดยไมล่ะเมิด
จรรยาบรรณทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งไม่มีการลอกเลียน
ผลงาน 
 

√ (1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความเสียสละ รับผิดชอบและซือ่สัตย์ รวมทั้งปฏิบตัิ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหารและ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

√ (2) มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน 

√ 
 

(3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสรา้งสนัติสุขอยา่งยั่งยนื รักษ์ความ
เป็นไทย 

PLO 2: มีความรู้
หลักการและทฤษฎดี้าน
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

√ (1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้านวชิาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

2. ความรู้ 
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คุณลักษณะพิเศษ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
โดยครอบคลุมประเด็น
ความรู้ทางดา้นโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริงใน
หลักการ ทฤษฎี  
และกระบวนการต่างๆ ได้ 
 

√ (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทาง
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง 
และเข้าใจในการ บูรณาการความรู้กับการปฏิบัตจิริง 

PLO 3: ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านโภชนาการ
และการก าหนดอาหารได ้
โดยครอบคลุมประเด็นใช้
ความรู้ หลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการต่างๆ ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาโภชนาการได้ 
 

√ (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูล
และประเมินข้อมูล น าไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพฒันางานได้อยา่ง
สร้างสรรค์  

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

√ (2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

√ (3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสถานประกอบการ  
 

PLO 4: สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มีภาวะผูน้ าและสมาชิก 
รวมทั้งมีความรับผดิชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม 
 

√ (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติ
คนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

√ (2) การท างานเปน็ทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ มี
ความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

√ (3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผูน้ าและสมาชิก  
ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์

PLO 5: สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได ้
โดยครอบคลุมประเด็น
การสืบค้นข้อมูลดา้น
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร การ
น าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการ และสามารถ
ประยุกต์ในการท างาน
วิจัย  
 
 

√ (1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง 
การน าเสนอ  ข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√ (2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยและมี
ประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การสืบคน้
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
และการจัดการข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทีจ่ าเป็น  

√ (3) มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะการร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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คุณลักษณะพิเศษ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
PLO 6: มีทักษะการ
ปฏิบัติตามวิชาชีพการ
ก าหนดอาหาร 
สามารถใช้เคร่ืองมือ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร และทักษะ
การปฏิบัติที่จ าเป็นตาม
วิชาชีพการก าหนดอาหาร 

√ (1) มีทักษะการปฏบิัติตามพระรากฤษฎีวิชาชพีการ
ก าหนดอาหารและพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  รวมทั้งสามารถท างานแบบ 
สหสาขาวชิาชีพ 

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

√ (2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม 
เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

√ (3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 
โภชนาการและการก าหนดอาหาร และสาธารณสุข 

(PLO = program learning outcome) 
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7. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
ตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์หรือ Outcome-based Education (OBE) โดยใช้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จัดการหลักสูตรตาม
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์หรือ Outcome-based Education (OBE) โดยใช้ผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) ในการออกแบบรายวิชาตาม
หลักการ constructive alignment คือการคิดพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง จึง
แสดงการกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การเรียนรู้สู่รายวิชา ดังแสดงให้เห็นในตารางต่อไปนี้ 

 ความหมายของสัญลักษณ์ระดับความรับผิดชอบ:   ความรับผิดชอบหลัก  -  ไม่ประเมิน 
 

รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0202 100 เคมีทั่วไป  
General Chemistry 
 

    - - 

0202 190 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป General Chemistry 
Laboratory 
 

    - - 

0203 110 ชีววิทยา 1 
Biology 1 
 

    - - 

0203 191 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา 1                     
Biology Laboratory 1 
 

    - - 

0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics 
 

    - - 

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมี
พื้นฐาน  
Basic Biochemistry 
Laboratory 
 

    - - 

1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน     - - 
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

Fundamental 
Biochemistry 
 

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข  
1499 101 จุลชีววิทยา
ส าหรับงานสาธารณสุข  
Microbiology for Public 
Health 

    - - 

1499 103 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับ
งานสาธารณสุข 
Fundamental Anatomy 
and Physiology for Public 
Health 

    -  

1499 206 ชีวสถิติ   
Biostatistics 

     - 

1402 201 โภชนาการมนษุย์  
Human Nutrition 

    - - 

1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร  
Food Microbiology 

    -  

1402 203 เคมีวิเคราะห์และ
เคมีองค์ประกอบในอาหาร  
Analytical Chemistry and 
Chemistry of Food 
Components 

-    -  

1402 204 เคมีคลินิกส าหรับ
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร  
Clinical Chemistry for 
Nutrition and Dietetics 

    - - 

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 
1499 201 ระบาดวิทยา 
Epidemiology 

-    - - 
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

1499 202 อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
Environmental Health  

- - -  - - 

1499 204 โภชนาการชุมชน 
Community Nutrition 

    -  

1499 205 การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
Disease Prevention and 
Control 

    - - 

1499 301 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร ์
Health Education and 
Behavioral Science 

    -  

1499 303 การบริหารงาน
สาธารณสุข 
Public Health 
Administration 

 - -  - - 

กลุ่มวิชาโภชนาการ 
1402 101 วิทยาศาสตร ์
การอาหารเบื้องต้น  
Introduction to Food 
Science 

    - - 

1402 205 โภชนาการในวัย
ต่างๆ  
Nutrition in Life Cycle 

    - - 

1402 206 การประเมินภาวะ
โภชนาการ     
Nutrition Assessment 

      

1402 301 โภชนาการคลนิิก 
Clinical Nutrition 

-   - - - 

1402 304 กระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัย  

    -  
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

Manufacturing Process of 
Safety Food 
1402 306 ความปลอดภัย
อาหารและสุขาภบิาลอาหาร  
Food Safety and 
Sanitation 

      

1402 307 การจัดการระบบ
การบริการอาหารเพื่อ
โภชนาการ  
Food Service System 
Management 

    -  

1402 308 การจัดการธุรกิจ
การตลาดอาหารสุขภาพใน
ชุมชน   
Business Administration 
for Health Food 
Marketing  
in community 

- -     

กลุ่มวิชาก าหนดอาหาร 
1402 302 หลักการก าหนด
อาหาร Principle of 
Dietetics 

    -  

1402 303 โภชนบ าบัด  
Nutrition Therapy 

    -  

1402 305 การให้ค าปรึกษา
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านโภชนาการ 
Diet Counseling and 
Behavior Modification  

      

1402 309 กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพนัก
ก าหนดอาหาร 

    - - 
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

Law and Ethic for Dietitic 
Professional 
กลุ่มวิจัย 
1402 310 วิทยาระเบียบวิธี
วิจัยทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  
Research Methodology in 
Nutritional and Dietetics 

    - - 

1402 401 สัมมนาปัญหา
พิเศษทางโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  
Seminar in Special 
Problem in Nutritional 
and Dietetics 
 

     - 

1402 402 โครงงานนสิิต 
Senior Project 
 

      

กลุ่มวิชาฝึกงาน 
1499 310 การฝึกภาคสนาม
ร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 
Community Health Field 
Practicum 
 

   - -  

1402 403 ฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการชุมชน 
และโภชนบริการ                    
Professional Practicum in 
Community Nutrition  
and Food Services 
 

   - -  

1402 404 ฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการคลนิิกและการ
ก าหนดอาหาร   

   - -  
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

Professional Practicum in 
Clinical Nutrition and 
Dietetics 
 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี  
1402 320 เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาทางอาหาร 
Pharmacology and Food 
Toxicology 

    - - 

1402 321 การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร                    
Application of Computer 
Programs in Nutritional 
and Dietetics  

     - 

1402 322 มานุษยวิทยาทาง
โภชนาการและความมั่นคง 
ในอาหาร 
Nutrition Anthropology 
and Food Security 

    - - 

1402 323 การพัฒนาระบบ 
โภชนบริการและมาตรฐาน
คุณภาพ      
Development of Food 
Service System and 
Standard Quality 

    - - 

1402 324 โภชนบ าบัดและ
การก าหนดอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยโรคไต  
Nutritional Therapy and 
Dietetic for Kidney 
Disease Patients 

    -  
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

1402 325 โภชนบ าบัดและ
การก าหนดอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
Nutritional Therapy and 
Dietetic for Cancer 
Patients 

    -  

1402 326 โภชนบ าบัดและ
การก าหนดอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยโรคความผิดปกติของ
กระบวนการเมตาบอลิซึม 
Nutritional Therapy and 
Dietetic for Patients with 
Metabolic Syndromes 

    -  

1402 327 โภชนบ าบัดและ
การก าหนดอาหารส าหรับ
ผู้ป่วย 
โรคติดเชื้อ 
Nutritional Therapy and 
Dietetic for Infectious 
Diseases 

    -  

1402 328 การประกอบ
อาหาร 
ขั้นพื้นฐาน  
Basic Culinary      
 

    - - 

1402 329 การควบคุม
คุณภาพและการประกัน
คุณภาพทางอาหาร          
Food Quality Control and 
Assurance 

    -  

1402 330 การผลิตและการ
ดัดแปลงสูตรอาหาร   
Production and 
Modification of Diets   

    -  
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

1402 331 การประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและ
บริการ        
Entrepreneurship in 
Health Care Products 
and Services 
 

    - - 

1402 332 อาหารเพื่อสุขภาพ                 
Food for Health 
 

    - - 

1402 333 วิศวกรรมอาหาร
และการแปรรูปอาหารข้ัน
พื้นฐาน       
Basic Food Engineering 
and Food Processing  

    -  

1402 334 การประเมินทาง
ประสาทสัมผสัส าหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ  
Sensory Evaluation for 
Nutritional Product 
Development        

    -  

1402 335 โภชนาการและ
นักกีฬา  
Nutrition and Athletes 

    -  

1402 336   การจัดการด้าน
อาหารและโภชนาการใน
ผู้สูงอาย ุ  
Food and Nutrition 
Management in the 
Elderly 

    -  

1402 337 โภชนบ าบัดทาง
การแพทย์ด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวช               

    -  
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รายวิชา 

O 1: 
มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพการ 

ก าหนดอาหาร 

O 2: 
มีความรู้

หลักการและ
ทฤษฎีด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

O 3: 
ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้าน
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร
ได้ 
 

O 4: 
สามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

O 5: 
สามารถใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

O 6: 
มีทักษะการ
ปฏิบัติตาม
วิชาชีพการ

ก าหนด
อาหาร 

 

Medical Nutrition 
Therapy in Mental Health 
and Psychiatric 
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หมวดที ่ 5   
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)  

   การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
และประกาศหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.1 ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา  
   ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา เป็นระบบระดับคะแนนตัวอักษร ซึ่งมีความหมาย
และค่าระดับข้ันดังนี้ 
    ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย       ค่าคะแนน 
      A      ดีเยี่ยม (Excellent)     4.00  
      B+      ดีมาก (Very Good)     3.50 
      B      ดี (Good)        3.00 
      C+      ดีพอใช้ (Fairly Good)     2.50 
      C      พอใช้ ((Fairly)       2.00 
      D+      อ่อน (Poor)        1.50 
      D      อ่อนมาก (Very Poor)     1.00 
      F      ตก (Fail)          0 
 
  1.2 ระบบการให้คะแนนโดยการประเมินผลรายวิชาไม่มีค่าคะแนน ให้ก าหนดตัวอักษร ดังนี้ 
     ตัวอักษร         ความหมาย 
      S      ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
      U      ไม่ตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
      I      การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
      W      การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal) 
      AU      การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
      R      การเรียนรายวิชาซ้ า (Repeat) 
 
  2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
          ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิต
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ 
ให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล  
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา การก าหนดกลวิธี 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยประเมินสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต น ามาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยประเมินได้จาก
การด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิต 
ในการประกอบการงานอาชีพ  

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง 
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

    3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
    4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ  
     5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้ง เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
    6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ 
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
และ การพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต  
    7) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่  
จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 6 การส าเร็จการศึกษา การขอรับ
ปริญญา และการอนุมัติปริญญา 
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หมวดที ่6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 ปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  คณะ หลักสูตรที่สอน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และพัฒนาการสอน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเข้าร่วม 
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2.2 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                           

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ ง) โดย
มอบหมายให้รองคณบดีที่รับผิดชอบดูแลด้านงานวิชาการท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวม 
และรองคณบดีที่รับผิดชอบดูแลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค  มีการมอบหมาย
หน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร  การพัฒนาและประเมินหลักสูตร 
ตามก าหนดเวลา และมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60                       
ของรายวิชา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร และหลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนิสิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นใน
การพัฒนาคุณภาพของนิสิต และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร โดยการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ประเมินคุณภาพการด าเนินการของหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิต
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย ให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์โภชนาการ การก าหนดอาหาร และวิทยาศาสตร์อาหารเน้นทางด้าน
อาหารปลอดภัย ดังนั้นผู้ส าเร็จการศึกษา จึงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

        2.1 ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานราชการในต าแหน่งนักโภชนาการ นักก าหนด
อาหาร นักวิทยาศาสตร์ ครูทางด้านโภชนาการและอาหาร และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
         2.2 ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกัน
คุณภาพ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      2.3 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านโภชนาการการก าหนดอาหารและอาหาร
ปลอดภัย เช่น พนักงานในสถานบริการด้านสุขภาพและความงาม ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี โดยหลักสูตรก าหนด 
ว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 (จากระดับ 5) และแจ้งผลการส ารวจให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 
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3. นิสิต 
  หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานิสิต และผลลัพธ์  ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต 
  3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากผลคะแนนการสอบ  
(คะแนน O-Net GAT และ PAT) หรือผลการทดสอบอื่นตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและก าหนดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในอนาคต เพ่ือแสดงความพร้อม
ด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์  

 3.2 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่   
เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตแรกเข้าและนิสิตชั้นปีต่างๆ รวมทั้งจัดระบบพ่ีดูแลน้อง โดยนิสิตรุ่นพี่สายรหัส
ในสาขาแต่ละชั้นปีท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา รุ่นน้องสายรหัส  
  3.3 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานิสิต โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีสามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนิสิต 
รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้สู่การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4 มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกคน เพ่ือให้ค าปรึกษา และช่วยแนะน าการเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
  3.5 มีระบบการร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมินให้แก่นิสิต สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ และกรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการ
ประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นค าร้อง ขอตรวจสอบผลการเรียนและการสอบ ตลอดจนขอค าชี้แจง
เกี่ยวกับวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
  3.6 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตรา
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

4. อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่  

   4.1.1  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์  
        4.1.1.1 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาโภชนาการ โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

            4.1.1.2 ก าหนดให้อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขา
โภชนาการ โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เก่ียวข้อง เป็นผู้มี
ประสบการณ์ทางการสอนทางโภชนาการ โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีทั้งนี้ต้องมีจ านวนอาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

           4.1.1.3 อาจารย์ประจ าต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ า 

           4.1.1.4 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน กลยุทธ์
การสอน การวัดและการประเมิน ความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนมีความ
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เข้าใจในหลักสูตรที่สอน อาทิ ด้านปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.1.2  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  
           4.1.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  

       1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลให้ทันสมัยและมีคุณภาพ เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ  

2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมงานด้าน
วิชาการอ่ืน ๆ ตามความสนใจและ/หรือความถนัดของอาจารย์ 
      4.1.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น  

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์  

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาตนเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาด้านการวิจัย การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย 
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

5) การกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
6) ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
7) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล  และให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการของ
หลักสูตรในแต่ละปี เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบถัดไป นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหารือกับผู้บริหารของคณะ เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตร 

 4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
           การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์พิเศษที่สอน
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่เปิดสอน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   หลักสูตรมีการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ซ่ึงระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการ
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หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  สาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยที่หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยที่หลักสูตรได้ออกแบบเพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
สาระของรายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนด
อาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2653   
  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน โดยที่หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอน
ที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  การประเมินผู้เรียน โดยที่หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนิสิตเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

    ไม่มี 
  6.2 การบริหารงบประมาณ 
         มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์  การจัดสรร
งบประมาณประจ าปีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอน ประเมินความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตมีส่วนร่วมใน
การเสนอรายชื่อหนังสือ ต ารา และสื่อการสอนในสาขาวิชา รวมทั้งน าผลการประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการไปปรับปรุงและจัดหาให้เหมาะสมและเพียงพออย่างต่อเนื่อง 
         6.3 หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้ 
          ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม และการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม                         
สถานที่ส าหรับการเรียนการสอนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ล าดับที่ รายการและ
ลักษณะเฉพาะ 

จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย  
ความจุ 60 คน 

เพียงพอ เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2 ห้องเรียนแบบบรรยาย  
ความจุ 150 คน 

เพียงพอ เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3 ห้องปฏิบัติการ 5 เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
4 ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
5 ห้องเรียนรวม ขนาดความ

จุมากกว่า 200 คน 
เพียงพอ เพียงพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   

  6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต ารา                 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน              
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน      
สื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ส านัก-      
วิทยบริการจัดซื้อหนังสือเข้าส านักวิทยบริการและห้องสมุดประจ าคณะด้วย โดยมีทรัพยากรการเรียน การสอน 
ดังนี้ 

 
จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะ 
หนังสือภาษาไทย                       1,891  ชื่อเรื่อง 5,211 ไม่มี 
หนังสือภาษาอังกฤษ                   1,320 ชื่อเรื่อง 1,577 ไม่มี 
วิจัยภาษาไทย                           1,296 ชื่อเรื่อง 2,365 ไม่มี 
วิจัยภาษาอังกฤษ                    8 ชื่อเรื่อง 14 ไม่มี 

วารสารภาษาไทย 18 ไม่มี 
วารสารภาษาอังกฤษ 20 ไม่มี 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 22 ไม่มี 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ 134 ไม่มี 

โสตทัศนวัสดุภาษาไทย     151 ชื่อเรื่อง 395 ไม่มี 
โสตทัศนวัสดุภาษาอังกฤษ      28 ชื่อเรื่อง 74 ไม่มี 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 10 ฐานข้อมูล ไม่มี 
ฐานข้อมูล E-Books 3 ฐานข้อมูล ไม่มี 

ฐานข้อมูลฟรี 16 ฐานข้อมูล ไม่มี 
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รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 

ชื่อ จ านวน 
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 
1.  Academic Search Complete มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า  8,500  ชื่อ 
2. Education Research Complete มีวารสารฉบับเต็มจ านวน  1,060 ชื่อเรื่อง 
3.  H.W. Wilson (12 Subject) มีวารสารฉบับเต็มมากกว่าจ านวน  350  ชื่อ 
4.  Science Direct มีวารสารฉบับเต็มจ านวน  3,500  ชื่อ 
5.  Springer Link -Journal มีวารสารฉบับเต็มจ านวน  2,500  ชื่อ 
ฐานข้อมูลงานวิจัย (e-thesis) 
1. Thai Digital Collection: TDC มีวิทยานิพนธ์ มากกว่า 300,000 ชื่อเรื่อง  
2. ProQuest Dissertations & Theses มีวิทยานิพนธ์มากกว่า  2,100,000  ชื่อเรื่อง 
3. PDF Dissertation Fulltext (IR-Web    
   Information Resources on Web)  

มีวิทยานิพนธ์  3,850 ชื่อเรื่อง 

ฐานข้อมูล Citation  
1. ISI Web of Science มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารมากกว่า 10,000 ชื่อ 
2. Scopus มีผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทั้งหมด  18,300 รายการ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย (Thai       
Academic eBook) 

471 ชื่อเรื่อง 

2.  Springer eBook Collection   2004 ชื่อเรื่อง   
3. eBook Academic Collection (EBSCO)  120,000 ชื่อเรื่อง   
ฐานข้อมูลฟรี 
1. ฐานข้อมูล  DOAJ (Directory of Open 
Access Journals) 

มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า  3,000  ชื่อ 

2. ฐานข้อมูล ERIC มีบทความมากกว่า 107,000 บทความ   
3. ฐานข้อมูล OhioLINK ETD Center 
(Electronic Theses and Dissertations) 

มีวิทยานิพนธ์มากกว่า 10,000  ชื่อ 

  
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                เจ้าหน้าที่ประจ าส านักวิทยบริการ ท าหน้าที่ประสานงานมายังคณะ ในการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
ตามความต้องการจ าเป็นเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา
ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ   
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://www.sciencedirect.com/
http://www.link.springer.com/
http://search.proquest.com/autologin
http://ebook.thailis.or.th/
http://ebook.thailis.or.th/
http://www.scopus.com/
http://www.2ebook.com/msu/
http://www.2ebook.com/msu/
http://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://etd.ohiolink.edu/
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย 
อุปกรณ์การทดสอบ 
ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้               
ที่เพียบพร้อมเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษา
ในห้องเรียน นอก
ห้องเรียนที่เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 
 

(1) จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน  การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับการทบทวนการเรียน 

(2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นิสิต
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(3) จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และพ้ืนที่ที่นิสิตสามารถศึกษาทดลอง   
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 

(4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  

     ทั้งห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

(5) จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้
นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติการในการบริหาร
ระบบ 

(1) รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต
ชั่วโมงชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย  
ต่อนิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

(2) จ านวนนิสิตลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ 

(3) สถิติของจ านวนหนังสือต ารา 
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ต ารา สื่อดิจิทัล 

(4) ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ 

 

 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑ์ประเมิน  ดังนี้ 
มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัว

บ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12)   ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม                      
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 
 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

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

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7   
ปีที่แล้ว 

 X X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต 
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จาก คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 
5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ใน
แต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
           ประเมินกลยุทธ์การสอนทั้งช่วงก่อนและหลังการสอน โดยช่วงก่อนการสอนมีการปรึกษาหารือใน
คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนโดยนิสิต และท าการวิเคราะห์ผลการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ความสนใจในการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งหมดไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมินของนิสิตแต่ละภาค    
2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
3) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก 
1) นิสิตชั้นปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2) ผู้ใช้บัณฑิต 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ 

2) ติดตามกับผู้ใช้อ่ืน เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร  
       มีการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2552 และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) วิเคราะห์ผลการประเมินและทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ  
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เอกสารแนบ ก 
ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ช่ือ นางสาวธิดารัตน์   สกุล   สมดี   ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา  

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2563 ส.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2548 วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 2546 วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ  
ธิดารัตน์ สมดี. พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ. มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   มหาสารคาม, 2562. 150 หน้า. 
  

4.2 บทความวิจัย  
Somdee, T., Kraiklang, R., Mahaweerawat, U., Yangyean, S., Mahaweerawat, C., 

Chumroenphat, T., and Somdee T. (2020). Amino Acid, Phytochemical 
Compositions and Antioxidant Activity of Inky Cap Mushroom (Coprinus radiata), 
33(1) : 53 – 56.  

Somdee, T., Mahaweerawat, U., Mahaweerawat, C., and Yangyean, S. (2020). Association 
between Triglyceride Glucose Index and Insulin Resistance among Thai Obese 
Adolescents. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 14(11) : 8 – 11. 

Somdee, T., Mahaweerawat, U., Sungkamanee, S., and Yangyean, S. (2020). Effect of 
Visfatin on Insulin Resistance in Non-Obese Adolescents. Indian Journal of Public 
Health Research and Development, 11(3) : 1202. 

Mahaweerawat, U., and Somdee, T. (2018). Iodine fortification of dessert in iodine 
deficiency prevention program for primary school children, maha sarakham 
province, thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 49(3) : 502 - 508.  

Somdee, T., Mahaweerawat, U., Wibulutai, J., Dungkokruad, N., And Yangyean S. (2017). 
Polyphenol Contents, Antioxidant and Anticancer Activity (MCF-7) of Soybean 
Products in Thailand. Chiang Mai Journal of Science, 44(1) ; January : 176 - 183. 

  
 4.3 บทความวิชาการ  
    -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 
 1401 101  เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 112  โภชนาการ 
 1404 104  โภชนาการ 
 1408 106  พิษวิทยาอาชีวอนามัย 
   ระดับปริญญาโท 
 1417 102  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 
  ระดับปริญญาเอก 
 1420 103  สัมมนาทางสาธารณสุข 1 
 
5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
   1402 203  เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบ 
  1402 308  การจัดธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพในชุมชน 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ช่ือ นางสาวกษมา  สกุล วงษ์ประชุม   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
 ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
  1 2559 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  2 2555 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  3 2552 วท.บ.  (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา 
-ไม่มี- 
 

4.2 บทความวิจัย 
Phuwilert P., Khiewkhern S., Wongprachum, K. and Phajan, T. (2020). Google Maps: 

Prevalence and Distribution of Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus in Kalasin 
Province, Thailand. Studies in Health Technology and Informatics, 272 : 403-406. 

Bourneow C., Toontom N., Bantaopis A., Sanpanja A., Phuphiufa T., Wongprachum K. and 
Ninkamheang, T. (2020). The effect of thermal processing on physicochemical 
properties and organoleptic perception in date palm pastes. Srinakarinwirot 
University Journal of Science and Technology, 12(23) ; January – June : 26-37. 

Jomoui, W.,  Wongprachum, K. and Karnpean, R. (2018). Non-invasive Prenatal Testing for 
Hemoglobin Bart’s Hydrops Fetalis Syndrome (SEA Deletion) Using Cell-Free Fetal 
DNA in Maternal Plasma: Systematic Review and Meta-analysis. International Journal 
of Human Genetics, 18(4) : 292-300. 

 
4.3 บทความวิชาการ 

-ไม่มี- 
 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 

1401 103  ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
 1406 206  การประเมินภาวะโภชนาการ 
 1406 309  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 
 1406 310  ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
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 1406 403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
 1406 410  โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 
 1406 411  เคมีคลินิก โลหิตวิทยา และคลินิกสัมพันธ์ส าหรับโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 
 
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
  
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1402 204    เคมีคลินิกส าหรับโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 1402 301  โภชนาการคลินิก 
 1402 303   โภชนบ าบัด  
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ช่ือ นางเฉลิมพร   สกุล   นามโยธา     ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
2. สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา  
   ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

   1 2560 ส.ด.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2 2551 ส.ม. (โภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   3          2549 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา 
          -ไม่มี- 

 
4.2  บทความวิจัย  

สุวิมล สงกลาง  เฉลิมพร นามโยธา  อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์  พิศมัย หอมจ าปา และ สุณีรัตน์ ยั่งยืน.  
(2561). รูปแบบความมั่นคงทางอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน ต าบลลาดพัฒนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม .  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับพิเศษ (ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14), 266-272. 

Toontom, N., Bourneow, C., Namyotha, C., Tapua, J., Malikan, B. and  Sangrapee, P. (2020). 
Effect of pineapple in an imitated fermented fish (Pla-ra) products made by soybean 
on the growth of microorganisms and sensory attributes.  Srinakarinwirot University 
Journal of Science and Technology, 12(20) ; January – June : 57-69. 

Namyota, C and Sirikulchayanonta, S.  ( 2018) .  Promoting local vegetable and fruit 
consumption among pre- school children at a child development day care centre.  
International Food Research Journal, 25(2) : 472-480. 

 
4.3 บทความวิชาการ  
  -ไม่มี- 

 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 
1406 205   โภชนาการในวัยต่าง ๆ 
1406 206   การประเมินภาวะโภชนาการ 
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1406 302   โภชนาการชุมชน  
1406 306   การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ   
1406 309   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหารและอาหารปลอดภัย 
1406 310   ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
1406 403   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
  
   ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี- 

 
   ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 

 
5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
1499 204   โภชนาการชุมชน   
1402 205    โภชนาการในวัยต่าง ๆ 
1402 206    การประเมินภาวะโภชนาการ 
1402 307    การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ 
1402 310    วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อ  นางธาริณี  สกุล   นิลก าแหง  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา  
  ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2559 ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2553 วท.ม. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 2548 วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา 
      -ไม่มี- 
  
 4.2 บทความวิจัย  
    -ไม่มี- 
 
 4.3 บทความวิชาการ  
Nilkamheang, T. (2021). Evaluation of the glycemic index of RD43-rice, and its products 

by means of Vitro glucose digestion mimic techniques.  Journal of Food Technology 
Siam University, 16(1) ; January – June: 59-77. 

Bourneow, C., Toontom, N., Bantaopis, A., Sanpanja, A., Phuphiufa, T., Wongprachum K. 
and Ninkamheang, T. (2020). The Effect of Thermal Processing on Physicochemical 
Properties and Organoleptic Perception in DATE-PALM Pastes. Srinakarinwirot 
University Journal of Science and Technology, 12(23) ; January – June : 26-37. 

Chimwemwe, B., Pongdontri, P., Ketthaisong, D., Timabud, T. and Jothityangkoon, D. 
(2018). Seed priming improves germination of fresh and artificial aged seeds of super 
sweet corn (Zea mays L. saccharata) by the enhancement of antioxidative 
mechanism and change in carbohydrate metabolism. Khon Kaen Agriculture Journal, 
46(4) ; 817-832. 

 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 
1406 203  วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 
1406 207  เคมีขององค์ประกอบในอาหาร 
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1406 208  ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ 
1406 301  หลักการก าหนดอาหาร 
1406 302  โภชนาการชุมชน 
1406 305  ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 
1406 306  การจัดการระบบบริการอาหารเพื่อโภชนาการ 
1406 309  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 
1406 417  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
1406 418  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความผิดปกติของกระบวนการ 
     เมตาบอลิซึม 
1406 421  การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพทางอาหาร 
1406 424  อาหารเพื่อสุขภาพ 
1401 102  ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 
 
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
1402 203   เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร 
1402 101   วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 
1402 306   ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 
1402 310   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

 
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ   นางสุวิมล  สกุล    สงกลาง     ต าแหน่งวิชาการ    อาจารย์ 
2. สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2549 ส.ม. (โภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2542 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา  
   -ไม่มี- 

 
4.2 บทความวิจัย 

สุวิมล สงกลาง และสุณีรัตน์ ยั่งยืน. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้,  

   7(1) ; มกราคม – เมษายน : 32-44.  
สุวิมล สงกลาง  เฉลิมพร นามโยธา  อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ พิศมัย หอมจ าปา และสุณีรัตน์ ยั่งยืน. (2561). 

รูปแบบความม่ันคงทางอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฉบับพิเศษ (ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14), 266-272.  

อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ สุณีรัตน์ ยั่งยืน สุวิมล สงกลาง, และธิดารัตน์ สมดี. (2561). ภาวะบกพร่องไอโอดีน
ของเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14), 729-736.  

สุณีรัตน์ ยั่งยืน สุวิมล สงกลาง และธิดารัตน์ สมดี. (2560). การบริโภคอาหารและปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะ ของหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดมหาสารคาม.  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(4) ; ตุลาคม – ธันวาคม: 683-702.  

Somdee, T., Mahaweerawat, U., Sungkamanee, S., and Yangyean, S. (2020). Effect of 
Visfatin on Insulin Resistance in Non-Obese Adolescents. Indian Journal of Public 
Health Research and Development, 11(3) ; 1202. 

 
 4.3 บทความวิชาการ 
   -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
5.1 ภาระงานสอนเดิม  
  ระดับปริญญาตรี 

1401 102   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
1401 104   โภชนาการ 
1401 112   โภชนาการ 
1401 113   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามูลฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
1401 203   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
1401 207   การบ าบัดรักษาเบื้องต้น 
1401 216   การบ าบัดรักษาเบื้องต้นส าหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1401 241   การตรวจประเมินและการบ าบัดรักษาเบื้องต้น 
1401 341   อนามัยครอบครัว 
1406 301   หลักการก าหนดอาหาร 
1406 304   โภชนาการคลินิก 
1406 307   การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนด้านโภชนาการส าหรับวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 
 

  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 

 
5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 

1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข   
1499 204   โภชนาการชุมชน  
1402 301   โภชนาการคลินิก  
1402 302    หลักการก าหนดอาหาร   
1402 303    โภชนบ าบัด 
1402 305    การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ช่ือ นางสาวจินดาวัลย์ สกุล วิบูลย์อุทัย ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
2. สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
  ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

  1 2549 วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

  2 2544 ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3 2535 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา 
-ไม่มี- 
 

4.2 บทความวิจัย 
จินดาวัลย์  วิบูลย์อุทัย พนาศักดิ์  พงษ์สพัง  พาฤดี  สอนอับ และพุทธรัตน์  ภูศรีจันทร์. (2561). การๆ

ประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการมูลฝอยตามหลัก 3Rs ของสถานศึกษาระดับปฐมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนขามเรียง เขียบ โนนแสบง ดอนมัน ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข , 41(3) ; กรกฎาคม – 
กันยายน : 68-81. 

มณีรัตน์  นาทันคิด และจินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย. (2561). สภาวะการปนเปื้อนของน้ าดื่มจากเครื่องท าน้ าเย็น 
ในโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6(2) ; เมษายน – มิถุนายน : 215-230. 

วิศิษฎ์ ทองค า  จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย  ธนัชชา ชนะพันธุ์  พนัชกร มุมอ่อน ลักษณา ต้องตา และสุณีรัตน์ 
ยั่งยืน. (2560). การประเมินการรับสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในการบริโภคน้ าดื่มจากตู้ น้ าดื่มหยอด
เหรียญ. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 ; 5(4) : 605-624. 

Wibuloutai, J., Hanrin, W., Phumphim, N., Huangboon, T., Thitisuthi, S.and Mahaweerawat, 
U. (2020).  Trihalomethanes Present in Tap water, Mahasarakam province, Thailand. 
Indian Journal of Public Health Research & Development, 11(3) : 1738-1743. 

Wibuloutai, J., Benchawanit, K., Thanomsangad, P.and Mahaweerawat, U. (2019). Microbial 
Risk Assessment of Drinking water filtration dispensers toll machine (DFTM) in 
Mahasarakham province of Thailand. Water Science and Technology: Water Supply, 
19(5) : 1-8. 

Somdee, T., Mahaweerawat, U., Wibulutai, J., Dungkokruad, N. and Yungyuen, S. (2017). 
Polyphenol Contents, Antioxidant and Anticancer Activity (MCF-7) of Soybean 
Products in Thailand.  Chiang Mai Journal of Science, 44(1) : 176-183. 
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 4.3  บทความวิชาการ 
          -ไม่มี- 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
   ระดับปริญญาตรี 
1401 208  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
1401 350  หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง   
1405 204  การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 
1405 106  การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
1405 110  ปัญหาพิเศษทางอนามัยสิ่งแวดล้อม   
1405 111  การฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
1407 105  อนามัยสิ่งแวดล้อม  
1407 207  การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
1407 208  ปฏิบัติการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
1407 220  หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง 
1407 301  การฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1407 415  การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
  ระดับปริญญาโท 
1410 103  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
1413 101  การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
1414 201  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1414 102  สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  
  ระดับปริญญาเอก 
1420 105  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง            
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
1499 202  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นายวรพจน์ สกุล พรหมสัตยพรต  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา     
 ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2555 Ph.D. (Health System Development) 
(International Program) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 2541 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 2534 วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูเลย 

   
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา  
-ไม่มี- 

 4.2 บทความวิจัย 
ประเสริฐ สุรพล วรพจน์ พรหมสัตยพรต และรัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์. (2562). การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ
สาธารณสุขชุมชน, 5(1) ; มกราคม – มีนาคม : 59 – 73. 

วรนุด มุ่งวิชา วรพจน์ พรหมสัตยพรต และรัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์. (2562). รูปแบบการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของชุมชนเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
พ้ืนที่ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 
5(1) ; มกราคม – มีนาคม : 74 – 83. 

วรพจน์ พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร. (2561). การพัฒนาแนวทางบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 4(2) ; กรกฎาคม – ธันวาคม : 
48 – 62. 

ศิรินาถ ตงศิร ิชนัตถา พลอยเลื่อมแสง สุมัทนา กลางคาร ศุภวิตา แสนศักดิ์ และวรพจน์ พรหมสัตยพรต. 
(2561).  ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อน านโยบายสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ: การวิจัย
อย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหากลยุทธ์การปฏิบัติตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ. วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 12(1) ; มกราคม – มีนาคม : 7 – 26. 

วรพจน์ พรหมสัตยพรต สุมัทนา กลางคาร และประพิมพรรณ ประวัง. (2560). การดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ประเภทที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาจาน อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(5) ; กันยายน – 
ตุลาคม : 597 – 606. 

พัชรพล อ่อนสุระทุม พิทยา ศรีเมือง ชูชัย ศรช านิ ปริญญา ระลึก และวรพจน์ พรหมสัตยพรต. (2560).  
แนวทางการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยภาคีเครือข่ายและชุมชนต าบลธาตุทอง อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปี 2559. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน,  3(2) ; กรกฎาคม – 
ธันวาคม : 14 – 23. 
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4.3 บทความวิชาการ 
-ไม่มี- 
 

5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
 1401 202  การบริหารงานสาธารณสุข 
 1401 206  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
 1401 310  กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1401 403  การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 
 1401 404  ระบบประกันสุขภาพ 
  
  ระดับปริญญาโท 
 1410 102  การบริหารงานสาธารณสุขและสุขศึกษา 
 1412 101  การพัฒนาและการจัดการระบบสุขภาพ 
 1412 103  นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการระบบสุขภาพ 
 1412 104  การจัดการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1412 201  สัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 
  
   ระดับปริญญาเอก 
 1420 104  การจัดการระบบสุขภาพขั้นสูง 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 303  การบริหารงานสาธารณสุข 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางสาวสุมัทนา สกุล กลางคาร   ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3. ประวัติการศึกษา     
 

  ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2009 Ph.D. (Nursing Studies) University of 

Nottingham, UK 
2 2541 วท.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 2534 ปพ.ส.  

(พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) 
วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 

   
4. ผลงานทางวิชาการ     

4.1 หนังสือ/ต ารา 
   -ไม่มี- 
 

4.2 บทความวิจัย 
กานติมา พิมธิค้อ วรพจน์ พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร. (2561). พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลกุดไส้จ่อ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(2) : 127-135. 

ขจร อินธิแสน วรพจน์ พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร. (2561). ความรู้ในบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข, 4(3) : 403-415. 

วรพจน์ พรหมสัตยพรต สุมัทนา กลางคาร. (2561). การพัฒนาแนวทางบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. วารสารวิชาการสาธารณสุขชมุชน, 4(2) : 48-62. 

ศิรินาถ ตงศิริ ศุภวิตา แสนศักดิ์ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง วรพจน์ พรหมสัตยพรต และสุมัทนา กลางคาร. 
(2561). ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือน านโยบายสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ : การวิจัย
อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหากลยุทธ์การปฏิบัติตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ. วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 12(1) ; มกราคม - มีนาคม : 7-26. 

สุธีรา ภาวิข า  สุมัทนา กลางคาร และจิราพร วรวงศ์. (2561). รูปแบบการด าเนินงานองค์กรต้นแบบไร้พุง
ของโรงเรียนเอกปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 7(1) ; มกราคม – มิถุนายน : 133 - 150. 

 
4.4 บทความวิชาการ 

-ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 
 1401 106  ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 302  อนามัยครอบครัว 
 1401 303  การบริบาลเบื้องต้น 
 1406 320  ชีวสถิติศาสตร์สาธารณสุข 
 1406 305  โภชนาการคลินิก 
 1407 102  วิทยาการระบาด 
 
   ระดับปริญญาโท 
 1410 103   วิทยาการระบาดประยุกต์ 
 1410 105  ชีวสถิติ 
 
   ระดับปริญญาเอก 
 1420 102  วิทยาการระบาดขั้นสูง 
 1420 103  ชีวสถิติศาสตร์ขั้นสูง 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 201  ระบาดวิทยา 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ นายกู้เกียรติ  สกุล ทุดปอ    ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2.  สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2015 Ph.D. (Medical Sciences) Radboud University Nijmegen, 
The Netherlands  

2 2547 วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 2545 วท.บ. (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 หนังสือ/ต ารา 

          -ไม่มี- 
 

4.2 บทความวิจัย 
ดวงกมล  สีมันตะ  กู้เกียรติ ทุดปอ และประเสริฐ สีมันตะ. (2561). ผลของโปรแกรมการออกก าลังกาย

ด้วยยางยืดร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการชะลอโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุต าบลกด
แห่ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. วารสารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 36(2) ; มกราคม-มีนาคม : 41. 

Punlomso, S., Srimuang, P. and Tudpor, K. (2020). Fall prevention by Otago exercise 
program based on health belief model in community-dwelling older persons. 
Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy, 14(1) : 245-52. 

Tudpor, K., Sripongngam, T., Kanpittaya, J. andTakong W. (2019). Active ankle 
movements improve renal blood flow in community-dwelling elderly. Journal of 
the Medical Association of Thailand, 102(8) : 51. 

Tudpor, K., Pudto, K., Khomno,i P. and Wat-on, P. (2019). Association of organophosphate 
Contamination in Blood of Vegetable Farmers with their Knowledge and Behavior in 
Roi Et Province. Srinakharinwirot University Journal of Science and Technology, 
11(21) : 1-11. 

Tudpor, K., and Traithip, W. (2019). Fall Prevention by Short-Foot Exercise in Diabetic 
Patients. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy, 13(2) : 75-80.  

 
 4.3  บทความวิชาการ 
          -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
5.1 ภาระงานสอนเดิม  

   ระดับปริญญาตรี 
 1401 203  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
 1406 312  ฝึกปฏิบัติงานทางโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
 1406 402  การศึกษาดูงานด้านโภชนาการและการผลิตอาหารปลอดภัย 
 1406 403  สัมมนาเฉพาะทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
 1406 404  โครงงานนิสิต 1 
  
   ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 103   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข  
 1402 324   โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไต 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ชื่อ นางประชุมพร  สกุล  เลาห์ประเสริฐ     ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา     
 ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
 1 2549 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2 2542 ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3 2539 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   
     4. ผลงานทางวิชาการ 
  4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
  4.2  บทความวิจัย 
ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ. (2562). ผลของการสอนแบบสอดแทรกจริยธรรมต่อการพัฒนาจริยธรรม

สิ่งแวดล้อมในนิสิตปริญญาตรี. วารสารวชิาการสาธารณสุขชุมชน, 5(1) : 45-58.      
สัญญา พระพิชิต, ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ และพรรณเกษม แผ่พร. 2562. ประสิทธิภาพความเป็นพิษ 

และความคงทนของทรายเคลือบสารทีมีฟอส จุลินทรีย์ และสารโนวาลูรอนต่อลูกน้ ายุงลายบ้าน 
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 5(1) : 112-123. 

วีรพล ศรีทอง และ ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ. (2560). ความเป็นพิษของสารสกัดจากมะละกอต่อลูกน้ า
ยุงลายและลูกน้ ายุงร าคาญ. วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น, 24(3) : 54-60.   

สัณหจุฑา สัญพึ่ง และ ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ. (2560). ประสิทธิภาพในการลดปริมาณสาร 
  เมทโธมิลที่ปนเปื้อนในถั่วฝักยาวโดยการแช่น้ าที่สารสกัดจากรางจืดและย่านาง. วารสารวิจัย

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(1) : 38-46. 
Lauprasert, P., Chansirirattana, J. and Paengjan, J. (2017). Effect of Selected Bacteria as 

Bioremediation on the Degradation of Fats Oils and Greases in Wastewater from 
Cafeteria Grease Traps. European Journal of Sustainable Development, 6(2) : 181-
186. 

                                                          
  4.3  บทความวิชาการ 
          -ไม่มี- 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
  ระดับปริญญาตรี 
 1401 104  ปรสิตวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
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 1401 105  การจัดการสาธารณภัย   
 1401 208  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1405 101  ดัชนีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
 1407 201  การจัดการมูลฝอยและขยะอันตราย 
 1407 202  ปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยและขยะอันตราย 
 1407 204  การบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 1407 205  ปฏิบัติการการบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 1407 206  การควบคุมสัตว์ขาปล้องและสัตว์แทะ 
 1407 408  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม 
  
   ระดับปริญญาโท 
 1410 101  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 
   ระดับปริญญาเอก 
 1420 105  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 202  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ชื่อ นางสาวสุณีรัตน์  สกุล ยั่งยืน ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
   ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
 1 2561 ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2 2548 วท.ม. (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3 2541 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ต ารา 
    -ไม่มี- 
 

4.2 บทความวิจัย 
สุวิมล สงกลาง เฉลิมพร นามโยธา อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ พิศมัย หอมจ าปา และสุณีรัตน์ ยั่งยืน. (2561). 

รูปแบบความม่ันคงทางอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14 
(ฉบับพิเศษ) : 266-272. 

อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และสุณีรัตน์ ยั่งยืน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้ติดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสาร
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 13(2) : 50-66. 

ภูทอง พรมมะวงศา คงเวียง พันทะวงศา อุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน์ วิทยา อยู่สุข วันพนอม ศรีเจริญ และ สุณี
รัตน์  ย่ังยืน. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุต่ า
กว่า 24 เดือน  เมืองบริคัณฑ์ แขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(4) : 589-603. 

วิศิษฎ์ ทองค า จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย ธนัชชา ชนะพันธุ์ พนัชกร มุมอ่อน ลักษณา ต้องตา และสุณีรัตน์ 
ยั่งยืน. (2560). การประเมินการรับสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในการบริโภคน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(4) : 605-624. 

สุณีรัตน์ ยั่งยืน สุวิมล สงกลาง และธิดารัตน์ สมดี. (2560). การบริโภคอาหารและปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดมหาสารคาม.วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(4) : 683-702. 

อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์  ธิดารัตน์  สมดี กัลยา ค าผา ธีรดา  ภูนางดาว รจเรจ  นามสวัสดิ ์และสุณีรัตน์  
ยั่งยืน. (2560). การประยุกต์ใช้เมนูผักพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(4) : 527-533. 
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4.3 บทความวิชาการ 
     -ไม่มี- 

 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
   ระดับปริญญาตรี 
 1401 204  วิทยากรระบาด 
 1406 205  วิทยากรระบาด 
 1407 104  ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุขศาสตร์ 
 1401 106  ชีวสถิติ 
  
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
  
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 201  ระบาดวิทยา 
 1499 206    ชีวสถิติ   
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางสาวภิญญาพัชญ์  สกุล ดุงโคกกรวด ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
  ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
  1 2006 Ph.D. (Applied Biopharmaceutical 

Sciences) 
Osaka University, Japan  

  2 2545 วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3 2539 วท.บ. (จุลชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
 4.2  บทความวิจัย 
บุศรา ศรีชัย  ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด และศิริรัตน์ ดีศรีธรรม. (2562). การผลิตน้ าส้มควันไม้จากเปลือง

หมาก. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 5(1). 28-43. 
Dungkokkruad, P. , Jutirak, J, Wongkamsom,  N. , Kongsee, P. , Saichi,   M. , and Meesa-ad, A. 

(2017). The ability of Thai herbal household plant crude extracts (Alpinia galangal) 
in growth inhibition of mold Aspergillus flavus and destruction of AflatoxinB1. 
European Journal of Sustainable Development, 6(2) ; June : 210 - 216. 

Somdee, T. , Mahaweerawat, U. , Wibulutai, J. , Dungkokruad, N. , and Yangyean, S.  (2017) . 
Polyphenol Contents, Antioxidant and Anticancer Activity ( MCF- 7 )  of Soybean 
Products in Thailand. Chiang Mai Journal of Science, 44(1) ; January : 176 - 183. 

 
4.3  บทความวิชาการ 

          -ไม่มี- 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
   ระดับปริญญาตรี 
 1401 103  จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
 1404 303  ความปลอดภัยในอาหาร1  
 1405 104  การจัดการของเสียอันตราย 
 1407 105  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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 1407 201  การจัดการมูลฝอยและก าจัดขยะอันตราย  
 1407 202  ปฏิบัติการทางการจัดการมูลฝอยและก าจัดขยะอันตราย 
 1407 203  หลักการความปลอดภัยของอาหาร 
 1407 204  การจัดการน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 1407 205  ปฏิบัติการทางน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 1407 215  จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
  
  ระดับปริญญาโท 
 1417102   พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 101  จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
 1499 202  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ช่ือ นางสาวเขมิกา  สกุล สมบัติโยธา   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
  ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

  1 2559 Dr.P.H. (International Program)ง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2 2539 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3 2533 ปพ.ส. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์

ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
 4.2  บทความวิจัย 
เขมิกา สมบัติโยธา  วิทยา อยู่สุข และนิรุวรรณ เทิร์นโบล์. (2561). พฤติกรรมสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 38(1) : 47-59. 

นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ วิทยา อยู่สุข สาวิตรี รตนโนภาส สุวรรณลี อดิศร วงศ์คงเดช  จาตุรงค์ สมอาจ เขมิกา 
สมบัติโยธา สงัด เชื้อลิ้นฟ้า และวิพา ชุปวา. (2561). ปัจจัยที่ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะเสี่ยง
สุขภาพจิตและคุถณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(3) ; กันยายน – 
ธันวาคม : 11-16. 

Sombateyotha, K. and Mahaweerawat, U. (2017). Oral Health Status and Oral Impact on 
Daily Performance in Elderly in Northeastern Region Thailand. European Journal of  

            Sustainable Development, 6(2) : 240-244.  
 

4.3  บทความวิชาการ 
          -ไม่มี- 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
   ระดับปริญญาตรี 
 1401 303   การบริบาลเบื้องต้น 
 1401 241   การประเมินสุขภาพและบริบาลเบื้องต้น 
 1401 203    กายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
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 1401 102  กายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 113  กายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
 1407 216   กายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 
  
   ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
   ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
  1499 103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข  
  1499 205  การป้องกันและควบคุมโรค  
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ชื่อ นายชัยวุฒิ  สกุล บัวเนี่ยว    ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
  ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
  1 2555 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2 2551 วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  3 2547 วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
 4.2  บทความวิจัย 
นิจฉรา ทูลธรรม และชัยวุฒิ บัวเนี่ยว. (2562). ผลของปริมาณข้าวกล้องข้าวเหนียวด างอกต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตในเชิงอาหารฟังก์ชัน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี), 11(21) : 114-129. 

จารุวรรณ ชีโพธิ์  ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว และธีรยุทธ อุดมพร. (2560). การพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารการพยาบาลสาธารณสุข และการศึกษา, 18(1) : 80-
91. 

ภราดร  โสภา  ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว และมณฑิชา  รักศิลป์. (2560). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่บ้าน โดยทีมผู้ดูแลในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี. วารสารพิชญทัศน์, 12(2) : 105-113. 

Bourneow, C., Toontom, N., Bantaopis, A., Sanpanja, A., Phuphiufa, T., Wongprachum K. 
and Ninkamheang, T. (2020). The Effect of Thermal Processing on Physicochemical 
Properties and Organoleptic Perception in DATE-PALM Pastes. Srinakarinwirot 
University Journal of Science and Technology, 12(23) ; January – June : 26-37. 

Bourneow, C. and Toontam, N. (2019). Microbiological Quality and Some Bioactive 
Compounds in Relation to Sensory Profiles during Germination of Brown-Purple-
Pigmented Rice. International Food Research Journal, 26(3) ; June : 1011-1021. 

4.3  บทความวิชาการ 
          -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
5.1 ภาระงานสอนเดิม  

   ระดับปริญญาตรี 
 1401 102  เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 103  จุลชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 105  ชีวเคมีเบื้องต้นส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 209  โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
 1406 202  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
 1406 206  พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาในงานโภชนาการ 
 1406 211  พ้ืนฐานการประกอบและการแปรรูปอาหาร 
 1406 307  เคมีในอาหารและส่วนผสมของอาหาร 
 1406 309  ทักษะการสื่อสารในตลาดสังคมอาหาร 
 1406 303  การผลิตอาหารปลอดภัย 
 1406 311  เทคนิควิจัยทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
 1406 401  การจัดและบริการอาหาร 
 1406 403  สัมมนาทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
  
   ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
  ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1402 202  จุลชีววิทยาอาหาร 
 1402 307   การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ  
 1402 309   จรรยาบรรณวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ นายเทอดศักดิ์ สกุล พรหมอารักษ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
 ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2555 Ph.D. (Public Health)  
(International Program) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 2537 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2538 สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
 4.2  บทความวิจัย 
จตุพร  เหลืองอุบล สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์ สุไวย์รินทร์  ศรีชัย และเทอดศักดิ์  พรหมอารักษ์. (2562). 

ประสิทธิผลของการออกก าลังกายและการควบคุมการบริโภคคาร์โบไฮเดรตต่ าในนิสิตระดับปริญญา
ตรี. วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น, 26(1) : 1-11. 

ณฏฐพล  ค ารังสี และเทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์. (2561). ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพและการพัฒนาภาคีเครือข่าย โดยใช้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียวต่อการรับรู้และ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย ในพ้ืนที่ต าบลบุพราหมณ์  

อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 25(1) ; มกราคม – 
เมษายน : 45-55. 

นภัสภรณ์  เชิงสะอาด วัชระ เอ่ียมรัศมีกุล และเทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์. (2561). การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ตามมาตรฐานของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

  อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(1) ; มกราคม – 
มีนาคม : 147-157. 

จกัรพันธ์ เนวลา  เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และวิโรจน์ เซมรัมย์. (2560). รูปแบบการพัฒาสถานที่ท างาน
น่าอยู่ น่าท างานของโรงพยาบาลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(2) : 27-32. 

 
4.3  บทความวิชาการ 

          -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
5.1 ภาระงานสอนเดิม  

   ระดับปริญญาตรี 
 1401 101  การสาธารณสุขเบื้องต้น 
 1401 108  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 
 1401 305  จริยธรรมส าหรับวิชาชีพสาธารณสุข 
 1401 311  การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 
 1401 403  การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า 
 1401 407  การฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
  
   ระดับปริญญาโท 
 1411 101  หลักการส่งเสริมสุขภาพ 
 1411 102  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 1411 103  หลักการและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
 1412 102  การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข 
 1412 206  การจัดการคุณภาพบริการในโรงพยาบาล 
  
   ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 301  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ นางสาวนิจฉรา  สกุล ทูลธรรม ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2. สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
  ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
  1 2558 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  2 2552 วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3 2548 วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
 4.2  บทความวิจัย 
นิจฉรา ทูลธรรม และชัยวุฒิ บัวเนี่ยว. (2562). ผลของปริมาณข้าวกล้องข้าวเหนียวด างอกต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตในเชิงอาหารฟังก์ชัน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี), 11(21) : 114-129. 

ปพิชญา เปลื้องกระโทก นิจฉรา ทูลธรรม และวีระพล วงษ์ประพันธ์. (2561). กระบวนการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ตนเองเพ่ือควบคุมภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชนหนองหัว
แรด ต าบลหนองหัวแรด อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยนครรราชสีมา 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(2) ;  พฤษภาคม - สิงหาคม : 58-70. 

Bourneow, C., Toontom, N., Bantaopis, A., Sanpanja, A., Phuphiufa, T., Wongprachum K. 
and Ninkamheang, T. (2020). The Effect of Thermal Processing on Physicochemical 
Properties and Organoleptic Perception in DATE-PALM Pastes. Srinakarinwirot 
University Journal of Science and Technology, 12(23) ; January – June : 26-37. 

Bourneow, C. and Toontam, N. (2019). Microbiological Quality and Some Bioactive 
Compounds in Relation to Sensory Profiles during Germination of Brown-Purple-
Pigmented Rice. International Food Research Journal, 26(3) ; June : 1011-1021. 

 
4.3  บทความวิชาการ 

          -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน 
5.1 ภาระงานสอนเดิม  

   ระดับปริญญาตรี 
 1401 102  เคมีพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 
 1401 209  โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน 
 1404 404  ปัญหาพิเศษทางโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร  
 1404 403  สัมมนาเฉพาะทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
 1406 202  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
 1406 303  เคมีในอาหารและส่วนผสมของอาหาร  
 1406 321  พ้ืนฐานการประกอบและการแปรรูปอาหาร 
 
   ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
   ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1402 304  กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  
 1402 307   การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ  
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ช่ือ นางสาวพัดชา  สกุล หิรัญวัฒนกุล   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 
  ที่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

  1 2014  Ph.D. (Health Sciences)  Massey University,  
New Zealand  

  2 2548 วท.ม. (ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  3 2545 ส.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
            -ไม่มี- 
 
 4.2  บทความวิจัย 
สุไวย์รินทร์  ศรีชัย สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์ วิลาวัณย์  ชาดา เทอดศักดิ ์ พรหมอารักษ์ ขวัญใจ  ศุกรนันทน์       

จตุพร  เหลืองอุบล และพัดชา  หิรัญวัฒนกุล. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการฝึกปฏิบัติงาน
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพและทัศนคติต่อวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 4(1) : 68-
78 

Kaewviengdach, C., Hirunwatthanakul, P. and Chamusri, S. (2017). Effects of Knowledge, 
Attitude and Practical Skills Related to Promoting Breastfeeding Program Among 
Village Health Volunteers. Journal of Nursing and Health Care, 35(3) : 89-97. 

 
4.3  บทความวิชาการ 

          -ไม่มี- 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
   ระดับปริญญาตรี 
 1401 204  วิทยาการระบาด 
 1401 106  ชีวสถิติ 
 1406 205  วิทยาการระบาด 
 1407 104  ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุขศาสตร์ 
 1407 104  ชีวสถิติศาสตร์ 
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   ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
 
   ระดับปริญญาเอก 
   -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 1499 201  ระบาดวิทยา 
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เอกสารแนบ ข 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     
    รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 
   3.1.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 
 

กลุ่มวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     1.1  ภาษาและการสื่อสาร 
     1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
21 
8 

 
4   
2   

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4   
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  10 4   
4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   10 4   
5.  กลุ่มวิถีสังคม  14 4   
*เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจากกลุ่มวิชาที่  1 - 5  8 

รวม 77 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 
*หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
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   3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                               6  หน่วยกิต 
     3.1.3.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 001     ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม                                    2(1-2-3) 
                                      Preparatory English 
                    0041 002     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                             2(1-2-3) 
                                      Communicative English 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 003     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์ 
                                      และสังคมศาสตร์                                                          2(1-2-3) 
                                      English for Humanities and Social Sciences 
                    0041 004     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
                                      และเทคโนโลยี                                                             2(1-2-3) 
                                      English for Science and Technology 
                    0041 005     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    2(1-2-3) 
                                      English for Health Science 
                    0041 006     ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ      2(1-2-3) 
                                      English for Career Preparation 
                    0041 007     ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                        2(1-2-3) 
                                      English for Global Media and Entertainment 
                    0041 008     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                     2(1-2-3) 
                                      English for Social Media Content Creators 
                    0041 009     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                           2(1-2-3) 
                                      English for Online Entrepreneurs 
                    0041 010     ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                               2(1-2-3) 
                                      English for World Travelers 
                    0041 011     ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ                              2(1-2-3) 
                                      English for Academic Presentation    
                    0041 012     ภาษาไทยบูรณาการเพ่ือการเตรียมความพร้อมใน 
                                      การประกอบอาชีพ                                                        2(2-0-4) 
                                      Integrated Thai for Career Preparation 
                    0041 013     ภาษาไทยประยุกต์เพ่ือความสุขและความคิดสร้างสรรค์             2(2-0-4) 
                                      Applied Thai for Happiness and Creativity 
                    0041 014     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                  2(1-2-3) 
                                      Chinese for Communication 
                    0041 015     ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                              2(1-2-3) 
                                      Korean for Communication 
                    0041 016     ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                               2(1-2-3) 
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                                      Japanese for Communication 
                    0041 017     ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร                                          2(1-2-3) 
                                      Vietnamese for Communication 
                    0041 018     ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Khmer for Communication 
                    0041 019     ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Myanmar for Communication 
                    0041 020     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                                                 2(1-2-3) 
                                      Laos for Communication 
                    0041 021     ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                             2(1-2-3) 
                                      French for Communication 
     3.1.3.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2  หน่วยกิต 
    วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 022     ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง                             2(2-0-4) 
                                      Digital Literacy and Life for Transformation 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 023     พลเมืองดิจิทัล                                                             2(2-0-4) 
                                      Digital Citizens 
                    0041 024     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                             2(2-0-4) 
                                      Digital Office Software Application  
                    0041 025     การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น                           2(2-0-4) 
                                      Logical Thinking Based Problem Solving   
                    0041 026     การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                          2(2-0-4) 
                                      Basic Data Analytics and Presentation 
                    0041 027     คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                  2(2-0-4) 
                                      Content and Digital Media 
                    0041 028     วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือชีวิต                          2(2-0-4) 
                                      Modern Science and Innovations for Life  
                    0041 029     วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                               2(1-2-3) 
                                      Everyday Engineering 
    3.1.3.2  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                             4  หน่วยกิต 
                    0042 001     ประชากรโลก ไร้โรค                                                      2(2-0-4) 
                                      Global Health and Disease Prevention 
                    0042 002     ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                   2(2-0-4) 
                                      Health Awareness 
                    0042 003     การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                      2(2-0-4) 
                                      Holistic Health Promotion  
                    0042 004     การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                            2(2-0-4) 
                                      Health Care for Different Age Groups 
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                    0042 005     อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม             2(1-2-3) 
                                      Food and Exercise for Health and Beauty 
                    0042 006     ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                  2(2-0-4) 
                                      Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
                    0042 007     การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพ่ือสุขภาพชุมชน                             2(2-0-4) 
                                      Inter-professional Learning for Community Health 
                    0042 008     ทักษะชีวิต                                                                  2(2-0-4) 
                                      Life Skills 
                    0042 009     บุคลิกภาพเพ่ือความสัมพันธ์ในสังคม                                   2(2-0-4) 
                                      Personality for Socialization   
                    0042 010     ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                           2(2-0-4) 
                                      Disaster Survivor 
                    0042 011     วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                         2(2-0-4) 
                                      Environmental-Friendly Lifestyle 
                    0042 012     การจัดที่อยู่อาศัยเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                          2(2-0-4) 
                                      Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
                    0042 013     กัญชาวิทยา                                                                2(2-0-4) 
                                      Cannabis Science 
                    0042 014     สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                           2(2-0-4) 
                                      Pets and Life 
 
    3.1.3.3  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                             4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0043 001     การคิดเชิงออกแบบ                                                       2(2-0-4) 
                                      Design Thinking  
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน  2  หน่วยกิต 
                    0043 002     การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                         2(2-0-4)) 
                                      Creativity and Innovation Management 
                    0043 003     การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                2(2-0-4) 
                                      Smart Investment 
                    0043 004     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                    2(2-0-4) 
                                      Young Entrepreneurs 
                    0043 005     ผู้ประกอบการทางสังคม                                                  2(2-0-4) 
                                      Social Entrepreneurship  
                    0043 006     ธุรกิจออนไลน์                                                              2(2-0-4) 
                                      Online Business 
                    0043 007     แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                           2(2-0-4) 
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                                      Essence of Pitching   
                    0043 008     การเงินส่วนบุคคล                                                         2(2-0-4) 
                                      Personal Finance  
                    0043 009     การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                    2(2-0-4) 
                                      Smart Living  

  

    3.1.3.4  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                                             4  หน่วยกิต 
                    0044 001     พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                           2(1-2-3) 
                                      University’s Mission and Community 
                    0044 002     ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                     2(1-2-3) 
                                      Leadership for Change 
                    0044 003     พลเมืองเพ่ือความอยู่ดีมีสุข                                              2(2-0-4) 
                                      Citizenship for Well-Being 
                    0044 004     กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                              2(2-0-4) 
                                      Laws and Everyday Rights 
                    0044 005     กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                          2(2-0-4) 
                                      Laws for Employees 
                    0044 006     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                                  2(2-0-4) 
                                      The King's Philosophy and Sustainable Development 
                    0044 007     ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                            2(2-0-4) 
                                      Religion and Reasoning for Living 
                    0044 008     ชีวิตและสันติสุข                                                           2(2-0-4) 
                                      Life and Peace 
                    0044 009     สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                                      2(1-2-3) 
                                      Meditation for Life Development 
                   0044 010     จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                        2(2-0-4) 
                                      Environmental Volunteers   
    3.1.3.5  กลุ่มวิถีสังคม                                                     4  หน่วยกิต 
                    0045 001     ศิลปะกับชีวิต                                                              2(2-0-4) 
                                      Art Appreciation 
                    0045 002     ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                         2(2-0-4) 
                                      Music and Isan Performing Arts 
                    0045 003     ภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพชีวิต                                               2(2-0-4) 
                                      Wisdom for Quality of Life 
                    0045 004     รู้จักอาเซียน                                                                2(2-0-4) 
                                      Introduction to ASEAN 
                    0045 005     มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                 2(2-0-4) 
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                                      Humans and Social and Cultural Diversity    
                     

0045 006     พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                  2(2-0-4) 
                                      Plural Culture of Mekong Region 
                    0045 007     อีสานทันโลก                                                               2(2-0-4) 
                                      Globalized Isan  
                    0045 008     การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า         2(2-0-4) 
                                      Cultural Management: Cultural Commoditization 
                    0045 009     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                              2(2-0-4) 
                                      Cultural Tourism 
                    0045 010     อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน                            2(2-0-4) 
                                      Food and Beverages from Local Wisdom 
                    0045 011     ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                   2(2-0-4) 
                                      Wisdom and Innovative Isan Textile 
                    0045 012     พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ ์                          2(1-2-3) 
                                      Siam Amulets: Identification and Conservation  
                    0045 013     คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                            2(2-0-4) 
                                      Eastern Beliefs for Living 
                    0045 014     การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                       2(2-0-4) 
                                      Management of Local Landscape 
 
หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 
   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
    ชั้นปีที่  1  ภาคต้น 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
               Preparatory English 

2 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and Life for Transformation 

2 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย        
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               Communicative English 

2 

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 
รวม 8 

 
    ชั้นปีที่  2  ภาคต้น 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

6 

รวม 6 

 
หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้
ครบตามกลุ่มวิชา 
 
      3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม                                                 2(1-2-3) 
               Preparatory English 
               ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
การฟังบทสนทนาเบื้องต้นเพ่ือจับใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ เพ่ือความเข้าใจ 
               Basic English vocabulary, expressions, and sentence structures for daily-life 
communication; listening to basic conversations for main ideas; reading short messages 
or texts for comprehension   
 
0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                          2(1-2-3) 
               Communicative English 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ 
ที่พบบ่อยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหา 
เพ่ือความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 
               Integrated English communication skills by using vocabulary, expressions, 
and grammar frequently found in different social situations; practice of listening and 
responding in various situations; reading for comprehension and writing short messages 
in response to texts 
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   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     2(1-2-3) 
               English for Humanities and Social Sciences 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Humanities and Social Sciences 
 
0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         2(1-2-3) 
               English for Science and Technology 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Science and Technology 

 
0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 2(1-2-3) 
               English for Health Science 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Health Science 

 
0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                   2(1-2-3) 
               English for Career Preparation 
               ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารกับลูกค้า  
และการเดินทาง 
               Understanding uses of English for career preparation for future careers, such 
as English for job interview, office communication, and travel 
 
0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                                     2(1-2-3) 
               English for Global Media and Entertainment 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและความบันเทิงสากล โครงสร้างไวยากรณ์ 
และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคการอ่าน 
เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น 
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               English vocabulary and expressions found in global media and 
entertainment; basic English grammatical and sentence structures; English listening  
and pronunciation; basic techniques of reading for comprehension 
 
0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                                    (1-2-3) 
               English for Social Media Content Creators 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรยาย พรรณนาและโน้มน้าวใจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for social media content creation; 
English for narrative, descriptive and persuasive purposes; English for cross-cultural 
communication   
 
0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                                        2(1-2-3) 
               English for Online Entrepreneurs 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค าบรรยาย
สินค้าและบริการเบื้องต้น การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม   
               English vocabulary and expressions for basic business communication; basic 
writing for product and service description; basic business email correspondence; 
English for cross-cultural communication  
 
0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                            2(1-2-3) 
               English for World Travelers 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิค
การอ่านเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for various travel situations; basic 
reading techniques for comprehension; English listening and pronunciation for effective 
communication; English for cross-cultural communication 
 
0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ                                           2(1-2-3) 
               English for Academic Presentation    
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต าราทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น  
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 
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               English vocabulary and expressions for academic presentation; English 
listening and pronunciation for effective communication; basic reading techniques for 
academic text comprehension; basic academic writing  
 
0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ           2(2-0-4) 
               Integrated Thai for Career Preparation 
               แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาไทย การบูรณาการทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารและ โอกาสในการ
พัฒนาอาชีพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชีพอิสระ 
               Approaches in developing specific Thai skills including listening, speaking, 
reading and writing Thai; integration of Thai skills for communicative competence 
enhancement and opportunities in career development in public and private 
organizations; self-employment 
 
0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์                          2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 
               วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ใน
บริบทสังคมไทย การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าและ
นวัตกรรม 
ในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
               Culture and communicative arts for happiness and pleasure creation in Thai 
social contexts; creativity and language play; applications for value and innovation 
creation in modern and creative business contexts  
 
0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                               2(1-2-3) 
               Chinese for Communication 
               ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน  
(อักษร  Pinyin)  เส้นพื้นฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ   
การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
               General characteristics of Chinese; Roman alphabets used to transcribe 
sounds of Chinese consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of Chinese 
alphabets; greetings; introducing; counting; time; classroom activity; studying; places in 
university; various parts of body 
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0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                           2(1-2-3) 
               Korean for Communication 
               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลี 
ขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ 
               Korean vocabulary, expressions, conversations often used in daily life for 
basic communication; learning of culture and prominent traditions 
 
0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                            2(1-2-3) 
               Japanese for Communication 
               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  
               Japanese vocabulary, expressions and conversation necessary in daily life; 
learning of culture and relevant traditions 
 
0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                       2(1-2-3) 
               Vietnamese for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Vietnamese vocabulary and language use in daily-life communication; 
learning of culture and relevant traditions 
 
0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                             2(1-2-3) 
               Khmer for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Khmer vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                             2(1-2-3) 
               Myanmar for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
                Myanmar vocabulary and language use in daily-life communication; learning 
of culture and relevant traditions 
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0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               Laos for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Laos vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                          2(1-2-3) 
               French for Communication 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 
               Vocabulary; grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing 
for daily life communication 
 
 1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                          2(2-0-4) 
               Digital Literacy and Life for Transformation   
              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
ความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ การสืบค้น 
วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรม 
ตารางค านวณ การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
กฎหมายและจริยธรรมในโลกดิจิทัล 
                Computer applications; internet usability; digital security usability; media 
usability; computer and communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing usability; Spreadsheet program 
usability; program usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self responsibility from communication 
behavior; digital laws and ethics 
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   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                                                        2(2-0-4) 
               Digital Citizens 
               ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล การรักษาอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ   
การจัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ทักษะและการรู้เท่าทัน
สารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิต การเรียนรู้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือสื่อสารในการร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมืองดิจิทัล 
               Definition, importance, and concepts of digital citizenship; digital citizenship 
skills; digital citizen identities; privacy management; critical thinking; screen time 
management; cyberbullying management; digital footprints; cybersecurity management; 
digital empathy; information, media, and digital skills and literacies; searching and 
usage; innovation creation; identity and quality of life; technology learning; digital 
citizens’ use of technology as tools for daily life cooperation  
 
0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                                          2(2-0-4) 
               Digital Office Software Application     
               ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร การจัดการ 
ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
ในส านักงานดิจิทัล  
               Definition and importance of information; data and information in 
organization; information management system; effective use of information technology; 
digital office tools usability 
               
0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                          2(2-0-4) 
               Logical Thinking Based Problem Solving   
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการทดสอบการแก้ไขปัญหา 
               Basic computational thinking; logical reasoning; input; output; Algorithms and 
problem solving; use of package software in problem solving testing  
 
0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                                         2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 
              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การใช้เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วย
กราฟประเภทต่าง ๆ  การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
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              Definition of data analytics; importance of data analytics; types of data; basic 
data analytics; data analytical tool usability; data presentation using graphs; data 
analytics evaluation; case studies 
 
0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                                2(2-0-4) 
               Content and Digital Media 
               ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิด 
ในการออกแบบและการสร้างคอนเทนต์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างคอนเทนต์ 
และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 
               Definition of digital media; types of content and digital media; principles 
and approaches in content design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of digital media for learning and 
business; relevant laws on content and digital media creation 
 
0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต                                       2(2-0-4) 
               Modern Science and Innovations for Life  
               วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้มมหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัล
และเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาชีวิตในสังคมปัจจุบันและ
อนาคต 
               Science and innovations for mega trends; smart life development; digital 
lifestyle and technology; renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for life 
development in present and future society 
 
0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                            2(1-2-3) 
               Everyday Engineering 
               ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร พ้ืนฐาน 
ในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน   
การจัดการขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการท างาน 
               Electrical system; communication; use of energy-saving electrical devices; 
use and care of computers; use and maintenance of motorcycles, cars and agricultural 
machinery; fundamentals of construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste management; safety at work 
 
 
 



146 
 

 

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค                                                                   2(2-0-4) 
               Global Health and Disease Prevention 
                นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
ประชากรโลก ปัจจัยความไม่เท่าเทียมด้านพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ระบบด้านการแพทย์และ 
การสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะที่มีทรัพยากรของโลกจ ากัดต่อภาวะโภชนาการ โลกไร้พรมแดน 
การระบาดของโรคจากระดับประเทศสู่นานาชาติ โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัล 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกัน การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมมาท างานร่วมกันเพ่ือประชากรโลกตามบริบทของสังคม 
               Definition, scope and meaning of global health; risk and problems of 
international populations; inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource limitations; borderless globe; disease 
epidemics from national to international levels; digital-age lifestyle diseases; disease 
prevention innovations and technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health science, and engineering for global 
population health 
 
0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                                 2(2-0-4) 

               Health Awareness 

               แนวคิด  ความหมายและความส าคัญของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ  
การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
วิจารณญาณในการตัดสินใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก   

               Concepts, definition and importance of health literacy in health 
management, health promotion and illness prevention; sex education; first aid care 
and basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and tobacco consumption; 
perception of health information; judgment in decision making regarding health; 
alternative medicine   

               
0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                   2(2-0-4) 
               Holistic Health Promotion  
               แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขอนามัยและการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกาย 
และการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น การประเมินสุขภาพจิตและการจัดการ
ปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ความรัก การเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัว 
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และการวางแผนครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลสุขภาพด้วย 
ภูมิปัญญาไทยและสากลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย  
สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย 
               Concepts of holistic health promotion; hygienic and disease prevention; 
basic health care and disease prevention in different age groups; basic mental health 
evaluation and management; relationships, love, preparation for family establishment 
and family planning; laws involving sexual abuse; health care under the principles of 
Thai traditional medicine; sufficient economy and Thai’s life style; health insurance 
rights in Thailand and patient’s rights 
 
0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                                         2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 
               การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย   
               Physical and mental changes at different stages of life; illnesses; food; 
activities; physical and mental health care, and first aid care for people of different  
age groups  
 
0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม                           2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยม การควบคุมอาหาร 
เพ่ือลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ศาสตร์
เบื้องต้น 
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและความงาม การวางแผน 
และการประเมินผลการออกก าลังกาย การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติ
กีฬาเพ่ือสุขภาพและความงาม 
               Nutrition; food selection; popular food; dietary control for weight loss; 
principles and importance of health and physical fitness; doing exercise and playing 
sports for health and beauty; exercise planning and evaluation; promoting positive 
attitudes towards doing exercise and playing sports for health and beauty 
 
0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                               2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาอาการและโรคทั่วไป 
ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน 
กระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 
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               General principles of drug use; use of pharmaceutical and health products 
in treatment of symptoms and common diseases; facts on popular dietary 
supplements, cosmetics and other health products; choosing drugs and health 
products with discretion 
 
0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน                                           2(2-0-4) 
               Inter-professional Learning for Community Health 
               แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบ
บ้านและปรับภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว์สู่คน การสื่อสาร
กับผู้ป่วย การเข้าชุมชน ยาและสมุนไพรท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การจัดท า
สื่อและจริยธรรมในการจัดท าสื่อ ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในบ้าน  
               Concepts of inter-professional education; principles of family medicine; 
house design and landscape development; environmental management for 
communities; one health; transmitted diseases from animals to humans; 
communicating with patients; community visits; local medicine and herbs; holistic 
community health promotion planning; media creation and ethics in media creation; 
safety in use of household appliances  
 
0042 008  ทักษะชีวิต                                                                                   2(2-0-4) 
               Life Skills 
               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการคิด 
และการตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์   
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัว 
ด้านความรัก การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  
               Definition, importance, and components of the 21st century life skills; 
thinking and decision making skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 
emotional quotient; life skill development for interpersonal relationships; Triangular 
Theory of Love; positioning oneself in a romantic relationship; spouse selection; 
resilience quotient; facing and coping with disappointments; constructive life problem-
solving abilities 
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0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม                                                2(2-0-4) 
               Personality for Socialization   
               แนวคิดและความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ  การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองและความส าเร็จในอาชีพ รวมถึงมารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทาง
ธุรกิจ งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง ๆ บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               Concepts and importance of personality; factors influencing personality; 
personality improvement for enhancing positive image; other skills for self-
development and career success including general social etiquette associated with 
business meetings, events and banquets; personality for effective interpersonal 
relations 
 
0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                                          2(2-0-4) 
               Disaster Survivor 
               ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรณีภัยธรรมชาติ  
สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  
กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น อุบัติเหตุการจราจร กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สารพิษ การจลาจล 
               Knowledge of disasters; impacts of disasters on health and environment; 
global warming; climate change; preparing for floods, storms, fires, man-made disasters, 
traffic accidents, electrical short circuit, toxins and riots 
 
0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                       2(2-0-4) 
               Environmental - Friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก  
การร่วมรับผิดชอบการจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะ 
ของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               Situations, causes and effects of environmental problems at the community 
and global levels; collective responsibility for pollution management; sustainable 
solutions to environmental problems; environmental-friendly lifestyles and 
communities    
 
0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                         2(2-0-4) 
               Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
               การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม  
และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
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               Gardening and arrangements of rooms, doors, windows, furniture, lighting, 
colors, aperture for ventilation and temperature for ergonomics; life quality 
enhancement 
 
0042 013  กัญชาวิทยา                                                                             2(2-0-4) 
               Cannabis Science 
               ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กฎหมายที่เก่ียวข้อง สายพันธุ์กัญชา   
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดน้ ามันกัญชา การวิเคราะห์
องคป์ระกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคนนาบินอยด์ การวิเคราะห์สารปนเปื้อน  
การประยุกต์ใช้กัญชาทางการแพทย์ นวัตกรรมกัญชา  
               History and knowledge of cannabis; relevant laws; cannabis strains; cannabis 
propagation, breeding, planning and care; extraction of cannabinoid oil; phytochemical 
qualitative and quantitative analysis of cannabis related compound and contaminant; 
applications in cannabinoid medicine; cannabis innovation 
 
0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                                       2(2-0-4) 
               Pets and Life  
               ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ ชนิดและการจ าแนกสัตว์เลี้ยง 
เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร   
การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การจัดสวัสดิภาพ
สัตว์  โรคสัตว์สู่คนที่ส าคัญในสัตว์เลี้ยง การท าวัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  
               Benefits of companion animal and livestock; classification of companion 
animal and livestock; pet and livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 
management of companion animal and livestock; health care; animal welfare; 
important zoonosis, vaccine and prevention for companion animal and livestock 
 
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียน
เรียน      
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                                                                    2(2-0-4) 
               Design Thinking  
               กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหา 
ขนาดใหญ่ การน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา  
การน าแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  
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               Conceptualization, applications, and understanding of problems; design; 
large-scale problem-solving; using creativity and different perspectives to construct 
problem-solving methods; method testing and redefining; developing innovations to 
address users’ needs and problematic situations; user experience design  
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                       2(2-0-4) 
               Creativity and Innovation Management  
               ตัวแบบจ าลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์การ การประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลค่า
นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ  
               A study of models and methods of creativity and creativity management 
through which the creative process can be encouraged and increased for enhanced 
organizational effectiveness using sound management techniques 
 
0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                                2(2-0-4) 
               Smart Investment 
               ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหาร 
ความเสี่ยงในการลงทุน หลักการวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือสร้างความม่ังคั่งสูงสุด การประเมินผลตอบแทน 
การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
               Business data; types of investment; finance theories related to investment; 
risk management; analysis of investment for cost effectiveness; evaluating rate of 
return; presenting business data; data analysis for decision making 
 
0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                 2(2-0-4) 
               Young Entrepreneurs 
               นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระบวนการประเมินแนวความคิด 
แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่ โอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ  
               Innovation and creativity; creative economy; idea evaluation process; 
trends; startups; business opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities   
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0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม                                                               2(2-0-4) 
               Social Entrepreneurship  
               บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับปัญหาของสังคม การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการ 
ทางสังคม หลักการในการท าธุรกิจเพ่ือสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้นผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก าไรส่วนบุคคล 
การคิดค้นวิธีคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น 
               Entrepreneurship and social problems; adding value to social 
entrepreneurship; principles of social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with priority given to community 
benefits over personal profits; seeking innovative ideas to solve problems with the aim 
to further develop the community  
 
0043 006  ธุรกิจออนไลน์                                                                           2(2-0-4) 
               Online Business 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจและธุรกิจออนไลน์ โอกาสในการท าธุรกิจ การ
สร้างสรรค์เนื้อหาการขาย รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและจริยธรรมกับ
การค้าและธุรกิจออนไลน์ 
               Introduction to business and online business; business opportunities; sales 
content creation; revenue generation models; marketing; auction; trading and online 
business laws and ethics 
 
0043 007  แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                                        2(2-0-4) 
               Essence of Pitching 
               การน าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ การน าเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบ 
ต่าง ๆ ในการสื่อสาร การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ การ
เจรจาต่อรอง การโน้มน้าว ทักษะการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  
               Pitching business ideas to attract interested customers or investors; 
showcasing a company’s capabilities and expertise; types of communication; written 
and spoken communication; communication techniques for entrepreneurs; 
negotiations; persuasion; successful communication skills; personality development 
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0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                                                      2(2-0-4) 
               Personal Finance  
               เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ การจัดท างบประมาณ
การเงินส่วนบุคคล การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์ ภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ  
               Personal financial planning techniques; systematic financial planning; 
personal budgeting; personal financial planning; insurance; savings; property and 
securities investment; personal income tax; asset and liability management; financial 
planning for retirement 
 
0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                                 2(2-0-4) 
               Smart Living  
               การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด ารงชีวิตอัจฉริยะ มาตรฐานการสื่อสาร 
และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Application of information and communication technology in smart living; 
smart living infrastructure and platforms; standards of communication and networking 
system; internet of things; privacy and data security; case studies of the application of 
information and communication technology in smart living    
 
0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                                          2(2-0-4) 

               Food and Agricultural Innovation 

               ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ แนวโน้ม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรม 

เพ่ือการบรรจุภัณฑ์อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร 

               Importance of agricultural and food innovation; agriculture and Thai society 
and future changes; safe food production; smart farming for food production from 
plants and animals; current trends in food product development; technologies in food 
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processing and preservation; innovation in food packaging; food labeling; Good 
Manufacturing Practice )GMP(, biotechnology innovation in food production 

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                                        2(1-2-3) 
               University’s Mission and Community 
               ความหมายและความส าคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัย 
ในการรับใช้ชุมชน การท างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างการ
เรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่านการบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การสร้างจิตสาธารณะ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 Definition and importance of the University’s mission; roles of the  
University in serving communities; collaborations with communities and stakeholders; 
community-based learning with the integration of diverse disciplines to strengthen 
communities; development of public-mindedness; applications of knowledge for 
community service in accordance with Mahasarakham University’s philosophy and 
identity 
 
0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                                  2(1-2-3) 
               Leadership for Change 
               ภาวะผู้น า ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ  
เทคนิคในการเป็นผู้น า การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหา 
และการตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 
               Leadership; leaders in the disruption era; the characteristics and roles of 
leadership for change; the roles of team leader; building an effective team; personality; 
leadership techniques; creating team pride and building team spirit; conflict 
management; team-based problem-solving and decision-making  
 
0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                           2(2-0-4) 
               Citizenship for Well-Being  
               นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริม 
ให้เกิดการตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก  
มุ่งสร้างให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนธรรม การเป็นพลเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุข ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
                Definition and meaning of citizenship; characteristics of citizenship; 
promoting an awareness of current issues at the local and national levels; promoting 
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public-mindedness; understanding of plural culture and society; citizenship with an 
orientation towards well-being; capabilities in seeking peaceful solutions to problems  
 
0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                                           2(2-0-4) 
               Laws and Everyday Rights 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ  
อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
การเรียกร้องสิทธิกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค  
สิทธิคนพิการ สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 
               General knowledge of laws; legal proceedings related to exercising 
constitutional rights and freedom; justice; rights in criminal proceedings; rights in  
civil proceedings; rights in administrative proceedings; claiming rights in an effort to 
denounce injustice and denied compensation; consumer’s rights; disability rights;  
rights of accident victims; human rights  
 
0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                                       2(2-0-4) 
               Laws for Employees 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพล
เรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
                General knowledge of laws and law enforcement; laws related to daily life; 
relevant laws for employment such as laws related to civil servants, labor and social 
security laws, business laws, tax laws, information technology laws, and intellectual 
property laws 
 
0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน                                               2(2-0-4) 
               The King's Philosophy and Sustainable Development 
               พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
               Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great; the King’s 
philosophy; His Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the sufficiency 
economy; New Theory Agriculture; sustainable development goals; application of the 
King’s philosophy in sustainable development 
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0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                                         2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้
เหตุผลและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 
               Definition and development of beliefs and religions; religions and daily life; 
reasoning and analyzing religious and belief diversity; understanding of self and others 
to foster peaceful coexistence  
 
0044 008  ชีวิตและสันติสุข                                                                        2(2-0-4) 
               Life and Peace 
               สมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ การพัฒนาทางกาย ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
ผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจาก
ภายใน มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
               Human brain and human learning; physical, mental and cognitive 
development; the understanding of self and others through contemplative education 
and dialogue; transformative learning ; being able to set life goals; practicing holistic 
thinking for peaceful coexistence 
 
0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                                                                   2(1-2-3) 
               Meditation for Life Development 
               ความระลึกได้ (สติ) ท าใจให้สงบตั้งมั่น (สมาธิ) ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิ 
ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของสติ - สมาธิ - ปัญญา  การบริหารจัดการอารมณ์การฟังอย่างมีสติ  
สมาธิกับสันติสุขโลก 
               Mindfulness; concentration; the meaning of mind power; the benefits of 
meditation in daily life; the relationship of mindfulness, concentration and wisdom; 
emotional management; mindful listening; meditation and world peace     
 
0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                                    2(2-0-4) 
               Environmental Volunteers   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เข้าใจในหลักของการท างาน 
ด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ การเป็นอาสาสมัคร การท างานจิตอาสาร่วมกับชุมชน การส่งเสริมจิตอาสา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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               Principles, concepts, theories of environmental volunteerism; understanding 
the principles of environmental volunteerism; creating concepts and processes for 
environmental volunteerism in the community; service activities, volunteerism; 
volunteering with the community; promoting environmental volunteerism  
 
5.  กลุ่มวิถีสังคม   
0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                                                           2(2-0-4) 
               Art Appreciation 
               สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษท่ี  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 
               Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and Performing Arts; skills and process 
of Fine and Applied Arts creation and innovation in the 21st century; integrating learning 
with the application of Thai and foreign cultures to achieve sustainable development 
of quality of life and social quality 
 
0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                                      2(2-0-4) 
               Music and Isan Performing Arts 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะการแสดงภาคต่าง ๆ ความหมาย ความส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน วัฒนธรรมการแต่ง
กาย ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง  
               Introduction to regional music and performing art; definition, importance, 
background, development and types of music and Isan performing arts; culture of 
clothing; biography of most outstanding artists; commercialization of entertainment 
business  
 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                           2(2-0-4) 
               Wisdom for Quality of Life 
               ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน  
               Definition, condition and types of wisdom; wisdom and its relationships with 
beliefs, culture and Isan traditions; environment and natural resources in the 
community; application of knowledge of science and technology embedded in local 
wisdom in daily life  
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0045 004  รู้จักอาเซียน                                                                             2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 
               ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกต่าง  
               Basic information of ASEAN; the social, economic, political and cultural 
characteristics of ASEAN member countries; commonalities and differences 
 
0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                               2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมตะวันออก 
และตะวันตก มนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัว 
และการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Social and cultural diversity; important characteristics of Eastern and 
Western cultures; humans and values and beauty in the midst of cultural diversity; 
human adaptation and existence under the constant social and cultural change 
 
0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                                2(2-0-4) 
               Plural Culture of Mekong Region 
               ภูมิหลัง ความสัมพันธ์  ชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐานในมิติสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมอัตชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น กระบวนการทางความคิด อัตลักษณ์ร่วมในกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว 
               Background, relationship, ethnicity; settlements in relation to geography; 
wisdom; art and culture; autobiography of local dignitaries; thought processes;  
co-identities among Mekong countries; regional development for cultural heritage; 
tourism business development 
 
0045 007  อีสานทันโลก                                                                            2(2-0-4) 
               Globalized Isan  
               อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม  
การปรับประยุกต์จากอีสานคลาสสิกสู่อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น  
               Isan in a globalized context; sociocultural groups; local wisdom; livelihood 
and cultural capital; a transition from classical to modern Isan; resource allocation; 
creative economy; cultural products and healthy Isan 
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0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า                      2(2-0-4) 
               Cultural Management: Cultural Commoditization 
               ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการ 
ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า 
               Cultural diversity and beliefs; management of cultural capital to  
create value 
 
0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                           2(2-0-4) 
               Cultural Tourism 
               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว  
               Definition, importance, elements, and types of cultural tourism; tourist 
attractions and organizations involved in cultural tourism; cultural and tourism 
management 
 
0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน                                         2(2-0-4) 
               Food and Beverages from Local Wisdom 
               ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยา 
ในการผลิต ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน 
ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
               History, importance and wisdom of food and local beverages; process and 
hygiene in the production; benefits and nutrients; innovation and appropriate packaging 
of local food and beverages for value addition 
 
0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                                 2(2-0-4) 
               Wisdom and Innovative Isan Textile 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสาน 
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพ่ือสร้างมูลค่า 
               Introduction to regional textiles; history, background and wisdom of Isan 
textile; innovation and Isan textile product development for value creation 
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0045 012  พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ์                                         2(1-2-3) 
               Siam Amulets: Identification and Conservation  
               หลักการ ความหมาย  ประวัติ พัฒนาการและประเภทของพระเครื่องสยาม  
เทคนิคการอนุรักษ์ กรรมวิธีการสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง  การพิสูจน์หลักฐานและความจริงด้วย 
หลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พระเครื่องสยาม กรณีศึกษา 
การอนุรักษ์และท านุบ ารุงพระเครื่องในประเทศไทย 
               Principles, definition, history, development, and types of Thai Buddha 
amulets; preservation techniques; production methods; materials used to make 
amulets; amulet identifications and confirmation by using scientific methods, marketing 
and businesses related to Thai amulets; case studies of Thai amulet conservation and 
preservation 
 
0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                         2(2-0-4) 
               Eastern Beliefs for Living 
               ที่มาและเหตุผลของคติความเชื่อตะวันออกส าหรับที่อยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตาม 
หลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทางและการเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของบ้าน 
และท่ีท างานโดยค านึงถึงพลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล และวิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิด 
การออกแบบในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ 
               The origin and logic of the Eastern beliefs for living and trading; feng shui 
based on strategic locations; building orientation and location selection; space design 
for different areas of the house and workplace by considering good and bad power 
and the mixed methods; applications of design principles in daily life and work 
 
0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                                    2(2-0-4) 
               Management of Local Landscape 
               แนวคิดและภูมิปัญญา การจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน  
และท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
               Concept and wisdom; management of environment, residential and 
community landscapes for value addition 
 
   3.1.6  ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
    รหัสวิชา 
    รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
    เลขรหัสตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาทั่วไปโดยก าหนดเป็นหมายเลข  00 
    เลขรหัสตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดเป็นหมายเลข  41 - 45 
           41  คือ  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           42  คือ  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    



161 
 

 

           43  คือ  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
           44  คือ  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
           45  คือ  กลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 
    เลขรหัสตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา ตั้งแต่หมายเลข  001 - 
999    ค าอธิบายหน่วยกิต - ชั่วโมง  ประจ าวิชา    
    ......( 1 - 2 - 3 ) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ตัวเลขหน้าวงเล็บ      หมายถึง  จ านวนหน่วยกติ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1  หมายถึง  บรรยาย  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2  หมายถึง  ปฏิบัติการ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3  หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง  
 
  3.2  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ประจ าและอาจารย์จ้างตามภารกิจจากคณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
 
 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ สอนสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพท่ี
ดีและการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม 
กับบริบทต่าง ๆ โดยยกตัวอย่าง
ประกอบ 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของรายวิชา 
และหมวดวิชา 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง - จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วน
ร่วม  (Active learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท า
โครงการ  (Project - based 
learning) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  
(Problem - based learning) 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของรายวิชา 
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- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้
อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  
(Learning reflection) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  
(Innovation - based 
learning) 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   (2)  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
   (3)  มีจริยธรรม  ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
   (2)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
   (3)  เรียนรู้และฝึกแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
   (2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
   (3)  ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
   (2)  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (4)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
   (6)  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   (7)  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 
based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
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  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1)  ประเมินจากการทดสอบ 
   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 
   (3)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
   (2)  มีความคิดสร้างสรรค์   
   (3)  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 
   (4)  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   (5)  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project - 
based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem- based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
   (5)  จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation - based learning) 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ประเมินจากทดสอบ 
   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 
   (3)  สังเกตจากพฤติกรรมและผลงานการแก้ปัญหา 
   (4)  สังเกตจากพฤติกรรมการอภิปราย 
   (5)  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   (2)  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   (3)  มีภาวะผู้น า 
   (4)  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
   (2)  จัดกิจกรรมโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
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   (2)  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้น า 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (3)  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project – 
based learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝึกปฏิบัติ 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
   (5)  จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ 
   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (2)  ประเมินจากพฤติกรรมการด าเนินงานและผลการด าเนินโครงการ 
    (3)  ประเมินจากการทดสอบ 
    (4)  ประเมินจากผลงานหรือชิ้นงาน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
   1. คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
    1.2   มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
    1.3  มีจริยธรรม ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.  ความรู้ 
    2.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
    2.2  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    2.4  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.5  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
    2.6  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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    2.7  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   3.  ทักษะทางปัญญา 
    3.1  ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
    3.2  มีความคิดสร้างสรรค์   
    3.3  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 
    3.4  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    3.5  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    4.2  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.3  มีภาวะผู้น า 
    4.4  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
   5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    5.2  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  5.3  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล 
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ผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
      ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   1.1  ภาษาและการสื่อสาร 

                      

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อม 
               Preparatory 
English 

                      

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               Communicative 
English 

                      

0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่ง
หมายเฉพาะด้านมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
               English for 
Humanities and Social 
Sciences 

                      

0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่ง
หมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
               English for  
Science and  Technology 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่ง
หมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               English for 
Health Science 

                      

0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชพี 
               English for 
Career Preparation 

                      

0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและ
ความบันเทิงสากล 
               English for 
Global Media and 
Entertainment 

                      

0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้
สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม 
               English for Social 
Media Content Creators 

                      

0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้ประกอบการออนไลน ์
               English for 
Online Entrepreneurs 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
เดินทางรอบโลก 
               English for 
World Travelers 

                      

0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ
เชิงวิชาการ 
               English for 
Academic Presentation    

                      

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
               Integrated Thai 
for Career Preparation 

                      

0041 013  ภาษาไทยประยกุต์เพื่อ
ความสุขและความคิดสร้างสรรค์ 
               Applied Thai for 
Happiness and Creativity 

                      

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
               Chinese for 
Communication 

                      

0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
               Korean for 
Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 016  ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 
               Japanese for 
Communication 

                      

0041 017  ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร 
               Vietnamese for 
Communication 

                      

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
               Khmer for 
Communication 

                      

0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
               Myanmar for 
Communication 

                      

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
               Laos for 
Communication 

                      

0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
               French for 
Communication 

                      

1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

0041 022  ทักษะและชวีิตดิจิทัลเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
               Digital Literacy 
and Life for Transformation 
0041 023  พลเมืองดิจิทัล 
               Digital Citizens 

                      

0041 024  โปรแกรมประยกุต์ส าหรับ
ส านักงานดิจิทัล 
               Digital Office 
Software Application 

                      

0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
               Logical Thinking 
Based Problem Solving   

                      

0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอ
ข้อมูลเบื้องต้น 
               Basic Data  
Analytics and  Presentation 

                      

0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 
               Content and 
Digital Media 

                      

0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหมแ่ละ
นวัตกรรมเพื่อชีวิต 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
               Modern Science 
and Innovations for Life 
0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน 
               Everyday 
Engineering 

                      

2.  กลุ่มคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อม                       
0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค 
               Global Health 
and Disease Prevention 

                      

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ 
               Health 
Awareness 

                      

0042 003  การดูแลและการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม 
               Holistic Health 
Promotion 

                      

0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละชว่งวยั 
               Health Care for 
Different Age Groups 

                      

0042 005  อาหารและการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพและความงาม 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
               Food and 
Exercise for Health and 
Beauty 
0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 
               Consumption of 
Pharmaceutical and Health 
Products 

                      

0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพือ่
สุขภาพชุมชน 
               Inter-
professional Learning for 
Community Health 

                      

0042 008  ทักษะชีวิต   
               Life Skills 

                      

0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ใน
สังคม 
               Personality for 
Socialization   

                      

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพบิัติ 
               Disaster Survivor 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
               Environmental-
Friendly Lifestyle 

                      

0042 012  การจัดที่อยูอ่าศัยเพือ่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
               Home 
Arrangements for Life 
Quality Enhancement 

                      

0042 013  กัญชาวิทยา 
               Cannabis 
Science 

                      

0042 014  สัตว์เล้ียงกับชีวิต 
               Pets and Life 

                      

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                         
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

                      

0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 
               Creativity and 
Innovation Management 

                      

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                       
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
               Smart Investment 
0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์
               Young 
Entrepreneurs 

                      

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม 
               Social 
Entrepreneurship  

                      

0043 006  ธุรกิจออนไลน ์
               Online Business 

                      

0043 007  แก่นการน าเสนออยา่งตรงเป้า 
               Essence of Pitching   

                      

0043 008  การเงินส่วนบุคคล 
               Personal Finance 

                      

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉรยิะ 
               Smart Living 

                      

0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหา      
               Food and Agricultural 
Innovation 

                      

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                         
0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลยักับชุมชน 
               University’s 
Mission and Community 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
               Leadership for 
Change 

                      

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข 
               Citizenship  for 
Well-Being 

                      

0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิใน
ชีวิตประจ าวัน 
               Laws and 
Everyday Rights 

                      

0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ 
               Laws for  
Employees 

                      

0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพฒันา
ที่ยั่งยืน 
               The King's 
Philosophy and Sustainable 
Development 

                      

0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพือ่
การด ารงชีวิต 
               Religion and 
Reasoning for Living 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 008  ชีวิตและสันติสุข 
               Life and Peace 

                      

0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชวีิต 
               Meditation for 
Life Development 

                      

0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
               Environmental 
Volunteers   

                      

5.  กลุ่มวิถีสังคม                         
0045 001  ศิลปะกับชีวิต 
               Art Appreciation 

                      

0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดง
อีสาน 
               Music and Isan 
Performing Arts 

                      

0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 
               Wisdom for 
Quality of Life 

                      

0045 004  รู้จักอาเซียน 
               Introduction to 
ASEAN 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
               Humans and 
Social and Cultural 
Diversity 

                      

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
               Plural Culture of 
Mekong Region 

                      

0045 007  อีสานทันโลก 
              Globalized Isan 

                      

0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: 
การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า 
               Cultural 
Management: Cultural 
Commoditization 

                      

0045 009  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
               Cultural Tourism 

                      

0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภมูิ
ปัญญาพื้นบา้น 
               Food and 
Beverages from Local 
Wisdom 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ฯ 5. ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทอ
อีสาน 
               Wisdom and 
Innovative Isan Textile 

                      

0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์
และอนุรักษ ์
               Siam Amulets: 

Identification and 
Conservation 

                      

0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับ
การอยูอ่าศัย 
               Eastern Beliefs 
for Living 

                      

0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์
ท้องถิ่น 
               Management of 
Local Landscape 
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4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
เรียนจบในแต่
ละช้ันปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา แยกตามช้ันปีท่ีศึกษา 

ปีที่ 1 1.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
2.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
3.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์   
4.  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 

ทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
5.  เข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
6.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม  

มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ 
8.  เข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
9.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
10.  มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ  
11.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.  สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ปีที่ 2 1.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  
2.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม  

มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ 
4.  เข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
5.  เข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
6.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
7.  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 

ทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
8.  สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
9.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
10.  มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ  
11.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.  สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
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เอกสารแนบ ค 
-ข้อบังคับมหาวิทยามหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 

-ข้อบังคับมหาวิทยามหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  
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เอกสารแนบ ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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เอกสารแนบ จ 
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีจิตอาสา อดทน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ รวมทั้ง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
    2) มีจิตส านึก ค่านิยม ในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
    3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง สร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษ์ความเป็นไทย 
  2. ความรู้ 
    1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพการก าหนดอาหารและวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  
    2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ ศึกษาปัญหาทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง
และเข้าใจในการ บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง 
  3. ทักษะทางปัญญา 
    1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลและประเมินข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  
    2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
    3) สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสุขภาพและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์หรือสหวิทยาการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสถานประกอบการ  
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิ ให้เกียรติคนอ่ืน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    2) การท างานเป็นทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
    3) มีทักษะการเป็นผู้มีภาวะผู้น าและสมาชิก ที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยง การน าเสนอ  ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือเขา้ใจองค์ความรู้ หรือปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
    2) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สารสนเทศในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล
หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็น  
    3) มีทักษะการท างานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ ทักษะการ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
    1) มีทักษะการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีวิชาชีพการก าหนดอาหารและพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  รวมทั้งสามารถท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  
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    2) สามารถปฏิบัติการสาธารณสุขอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการก าหนอาหาร และ
สาธารณสุข  
 
2. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร (Program learning outcome: PLO)  
  PLO 1: มีจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
   สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพและไม่มีการ
ลอกเลียนผลงาน 
  PLO 2: มีความรู้หลักการและทฤษฎีด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
   โดยครอบคลุมประเด็นความรู้ทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ได้ 
  PLO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารได้ 
   โดยครอบคลุมประเด็นใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาโภชนาการได้ 
  PLO 4: สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มีภาวะผู้น าและสมาชิก รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  PLO 5: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
   โดยครอบคลุมประเด็นการสืบค้นข้อมูลด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร การน าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการ และสามารถประยุกต์ในการท างานวิจัย  
  PLO 6: มีทักษะการปฏิบัติตามวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
   สามารถใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร และทักษะการปฏิบัติที่
จ าเป็นตามวิชาชีพการก าหนดอาหาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่หลักสูตระดับอุดมศึกษาสู่หลักสูตร 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
PLO 1: มีจรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนด
อาหาร 

/ / /          
 

 
   

PLO 2:  มีความรู้หลักการและทฤษฎดี้าน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

   
/ / 

       
 

 
   

PLO 3: ประยุกต์ใช้ความรูด้้านโภชนาการ
และการก าหนดอาหารได ้

     
/ / / 

    
 

 
   

PLO 4: สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        
/ / / 

 
 

 
   

PLO 5: สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได ้            / / /    
PLO 6: มีทักษะการปฏิบัติตามวิชาชีพการ
ก าหนดอาหาร 

            
 

 
/ / / 

 
 

18
0 
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เอกสารแนบ จ  
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1. ก าหนดการเปิดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 คือ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
2. ก าหนดการเปิดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คือ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรงุ 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวชิาโภชนศาสตร์ การก าหนด
อาหาร และอาหารปลอดภัย 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรม
บัณฑิต  
สาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

- เปลี่ยนชื่อสาขาวชิาจาก 
“สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การ
ก าหนดอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย” เป็น “สาขา
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร” 

2. ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และ
อาหารปลอดภัย) 

2. ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 

- เปลี่ยนชื่อสาขาในวงเล็บ
จาก (โภชนศาสตร์ การ
ก าหนดอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย) เป็น (โภชนาการ
และการก าหนดอาหาร) 

3. วัตถุประสงค ์
    3.1 มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เนน้ความรู้และทักษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์
   3.2 สามารถวางแผนแก้ไข ปอ้งกัน 
และจัดอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ
และเหมาะสมกับคนปกติและผูป้่วยโรค
ต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบนับริการ
อาหาร สถานบริการสุขภาพโรงเรียน 
และชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   3.3 ส ารวจและวินิจฉัยปัญหาด้าน
โภชนาการในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
กับบริบททางวฒันธรรมท้องถิ่น และ
ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องแก่ชุมชนได ้
  3.4 ปฏิบัติงานในภาคการผลติ การ
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และให้
ค าแนะน าในการบริโภคแบบผสมผสาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์รวม เพื่อให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อชุมชนและสังคม 

3. วัตถุประสงค ์
    3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการก าหนดอาหาร
รวมทั้งวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน 
    3.2 มีความรู้และทักษะทางปัญญาที่
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ
โภชนาการและการก าหนดอาหารในการ
วางการบ าบัดโรคเบื้องต้น การให้การ
ดูแลผู้ป่วย การฟื้นฟสูภาพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    3.3 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 
   3.4 มีทักษะการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีวิชาชีพการก าหนดอาหารและ
พระราชบญัญัติวิชาชพีการสาธารณสุข
ชุมชน   

 

- เปลี่ยนวัตถปุระสงค์เพื่อให้
สอดคล้องกับวิชาชีพการ
ก าหนดอาหารและวชิาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน   
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หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรงุ 
ด้านโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร
และอาหารปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพได ้
   3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภาวะผูน้ าดา้นโภชนศาสตร์ การก าหนด
อาหารและอาหารปลอดภัยและ
โภชนาการได ้
   3.6 มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความสามารถในระดบักว้าง อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่ากันสภาวะปัจจุบนั
ของนานาประเทศที่เก่ียวข้องกับอาหาร
และโภชนาการได ้

 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 

- จ านวนหน่วยกิตรวม 
เท่ากับ 136 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวน  

หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวน  
หน่วยกิต 

- เปลี่ยนแปลงกลุ่มวชิาเอก
เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
การก าหนดอาหารและ
วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน   
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาพืน้ฐานทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์จาก 18 
เป็น 19 หน่วยกิต 
- ตัด “กลุ่มวิทยาศาสตร์
เฉพาะด้าน จ านวน 15 
หน่วยกิต” ออก และเพิ่ม 
“กลุ่มวิชาชพีทาง
สาธารณสุข จ านวน 18 
หน่วยกิต” เพื่อให้จ านวน
หน่วยกิตสอดคล้องกับ 
วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน  
- รวมวิชาเอกบังคับกับ
วิชาเอกเลือก (จ านวน 45 
หน่วยกิต) เป็น กลุ่มวชิาชีพ
เฉพาะสาขาโภชนาการและ
ก าหนดอาหาร (จ านวน 38 

1. หมวดศึกษาทั่วไป 30 1. หมวดศึกษาทั่วไป 30 
2.  หมวดวิชาแกน 16 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 100 
3.  กลุ่มวิชาเอก 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์
เฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐาน
ทางดา้นสาธารณสุข
ศาสตร ์
- วิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกเลือก 

 
15 
 

18 
 
 

39 
6 

- กลุ่มวิชาพืน้ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐาน
ทางดา้นสาธารณสุข
ศาสตร ์
 - กลุ่มวิชาชีพทาง
สาธารณสุข 
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
สาขาโภชนาการ
และก าหนดอาหาร 
- วิชาฝึกงาน 

15  
 
 

19 
 
 

18 
 

38 
 
 

10 

3.   วิชาฝึกงาน 9 

4.  หมวดวิชาเลือก
เสร ี

6 3.  หมวดวิชาเลือก
เสร ี

6 

รวม 139 รวม 136 



215 
 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรงุ 
หน่วยกิต) เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิชาชีพการก าหนด
อาหารและลดความซ้ าซ้อน
ของโครงสร้างหลักสูตรซึ่ง
ซ้ าซ้อนกับบางหลักสูตรใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิตวิชา
ฝึกงาน จาก 9 เป็น 10 
หน่วยกิต  

   แสดงแผนการศึกษา 
     ปีที่ 1 ภาคต้น 

   แสดงแผนการศึกษา 
     ปีที่ 1 ภาคต้น 

 
 
ปี 1 ภาคต้น 
- ตัดวิชาคณติศาสตรส์ าหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 เพื่อสามารถเพิ่ม
วิชาทางสาธารณสุขได้ 
- เปลี่ยนจากวิชาจุลชีววิทยาเป็น 
วิชาจุลชีววิทยาส าหรับงาน
สาธารณสุข เพื่อใหส้อดคล้อง
กับวิชาชีพการสาธารธสุขชุมชน
และย้ายมาเรียนภาคต้น 
 
 
 
 
ปี 1 ภาคปลาย 
- ตัดวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
ทั่วไป เพื่อให้สามารถเพิ่มวิชา
ทางสาธารณสุข 
- เปลี่ยนวิชาการประกอบ
อาหารขั้นพ้ืนฐานออกจาก
วิชาเอกเป็นวิชาเลือกเสรี เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนของโครงสร้าง
หลักสตูรซึ่งซ้ าซ้อนกับบาง
หลักสตูรในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
- ย้ายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับ
งานสาธารณสุขและ
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เบื้องต้น  จากปี 2 มาเป็นปี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
10 xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
8 

0201 100 คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 

4(4-0-8) 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

0202 100 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6) 
0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6) 0203 110  ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0203 191 ปฏิบัติการ

ชีววิทยา   
1(0-3-0) 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับ
งานสาธารณสุข 

3(2-2-5)    

รวมหน่วยกิต 22 รวมหน่วยกิต 19 

 
     ปีที่ 1 ภาคปลาย 

 
     ปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
4 xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
8 

0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
0204 190       ปฏิบัติการฟิสิกส์

ทั่วไป 
1(0-3-6) 

 
1502 108  ปฏิบัติการชีวเคมี

พื้นฐาน  
1(0-3-6) 

0202 221 เคมีอินทรีย์   3(3-0-6) 1502 109  ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
0202 291 ปฏิบัติการเคมี

อินทรีย์  
1(0-2-1) 

 
1499 103 กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยา
พื้นฐานส าหรับงาน
สาธารณสุข 

3(2-2-5)  

0203 231 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 1402 101 วิทยาศาสตร์การ
อาหารเบื้องต้น    

3(3-0-6) 

1502 108     ปฏิบัติการชีวเคมี
พื้นฐาน 

1(0-3-0) 
 

- - - 

1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) - - - 
1406 202 การประกอบ

อาหารขั้นพื้นฐาน 
2(1-2-3) 

 
- - - 
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รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 21 ภาคปลาย เพื่อการจดั

เรียงล าดับวิชาที่ถูกต้อง 
ปี 2 ภาคต้น 
- เปลี่ยนเคมีวิเคราะหส์ าหรับ
งานโภชนาการและปฏิบตัิการ
วิเคราะหส์ าหรับงาน
โภชนาการเป็นวิชาเคมี
วิเคราะห์และเคมีองค์ 
ประกอบในอาหาร เพื่อลด
จ านวนหน่วยกิตและสามารถ
เพิ่มวิชาทางสาธารณสุข รวมทั้ง
หลักสูตรฯ มีศักยภาพในการ
งานวิชานี้  
- ย้ายวิชาระบาดวิทยาและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมมาเป็นปี 2 
ภาคต้น เพื่อการจัดเรียงล าดับ
วิชาที่ถูกต้อง และเปลี่ยนจาก  
วิขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ     
อาชีวอนามัยเป็นวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพือ่ให้สอดคล้อง
กับวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 
 
 
ปี 2 ภาคปลาย 
- เพิ่มรายวิชาการป้องกันและ
ควบคุมโรคเพื่อให้สอดคล้อง
กับวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 
- เพิ่มรายวิชาเคมคีลินิก
ส าหรับโภชนาการและการ
ก าหนดอาหารเพื่อเพ่ิม 
องค์ความรู้ทางคลินิกให้แก่
นิสิตในการปฏิบัติหน้าท่ีนัก
ก าหนดอาหาร 
- ย้ายรายวิชาโภชนาการ
ชุมชนมาเรียน ปี 2 ภาคปลาย 
เพื่อการจัดเรียงล าดับวิชาที่
ถูกต้อง 
 

 
ปีที่ 2 ภาคต้น 

 
ปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
6 xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
8 

0202 255 เคมีวิเคราะห์
ส าหรับงาน
โภชนาการ 

3(3-0-6) 
 

1499 201 ระบาดวิทยา  3(3-0-6) 

0202 298 ปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ส าหรับ
งานโภชนาการ 

1(0-3-2) 
 

1499 202 อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
   

3(3-0-6) 

1406 201 โภชนาการมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 

1402 201 โภชนาการมนุษย ์
    

3(3-0-6) 

1406 203 วิทยาศาสตร์การ
อาหารเบื้องต้น 

2(2-0-4) 1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร 
   
    

2(1-2-3) 

1406 204 จุลชีววิทยา
อาหาร   

2(1-2-3) 1402 203 เคมีวิเคราะห์และ
เคมีองค์ประกอบ
ในอาหาร  

3(2-2-5) 

1406 306 การจัดการระบบ
การบริการอาหาร
เพื่อโภชนาการ                 

3(2-2-5) - - - 

รวมหน่วยกิต 23 รวมหน่วยกิต 22 

 
     ปีที่ 2 ภาคปลาย 

 
     ปีที่ 2 ภาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
6 xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
6 

1401 106 ชีวสถิติส าหรับงาน
สาธารณสุข  

3(3-0-6) 1499 204 โภชนาการ
ชุมชน     

3(2-2-5) 

1401 203 กายวิภาคศาสตร์
และสรีระวิทยา
พื้นฐานส าหรับงาน
สาธารณสุข 

3(2-2-5) 1499 205 การป้องกันและ
ควบคุมโรค   

3(3-0-6) 

1401 205 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
และอาชวีอนามยั  

3(3-0-6) 1499 206 ชีวสถิติ     3(3-0-6) 

1406 205 โภชนาการในวยั
ต่าง ๆ และบริบท
ชุมชน 

2(2-0-4) 1402 204 เคมีคลินิกส าหรับ
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  

2(2-0-4) 

1406 206 การประเมินภาวะ
โภชนาการ 

3(2-2-5) 1402 205 โภชนาการในวยั
ต่าง ๆ    

3(3-0-6) 
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1406 207 เคมีของ

องค์ประกอบใน
อาหาร 

3(2-2-5) 1402 206 การประเมินภาวะ
โภชนาการ 
     

3(2-2-5)  
 
 
 
 
 
ปี 3 ภาคต้น 
- แยกรายวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกัน (จ านวน 
3 หน่วยกิต) เป็น 2 รายวิชา คือ 
การป้องกันและควบคุมโรค  
(จ านวน 3 หน่วยกิต เรียนปี 2 
ภาคปลาย) และรายวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 3 หน่วยกิต) เพือ่ให้
สอดคล้องกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
- รายวิชาโภชนบ าบัดเปลี่ยนจาก
วิชาเอกเลือกเป็นวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
โภชนาการและก าหนดอาหาร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพการ
ก าหนดอาหาร 
- ย้ายวิชาการให้ค าปรึกษาและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ เรียนปี 3 ภาคต้น 
เพื่อการจัดเรียงล าดับวิชาท่ี
ถูกต้อง 
- เพิ่มวิชาการฝึกภาคสนามร่วม
ด้านสาธารณสุขชุมชน (จ านวน 
1 หน่วยกิต) เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
  
ปี 3 ภาคปลาย 
- เพิ่มรายวิชาบริหารงาน
สาธารณสุข จ านวน 3 หน่วยกิต
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  
- เพิ่มการจัดการธุรกิจการตลาด
อาหารสุขภาพในชุมชน  (จ านวน 
3 หน่วยกิต) เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัย
มหาสารคามท่ีต้องการให้
หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตเป็น
ผู้ประกอบการ 

รวมหน่วยกิต 23 รวมหน่วยกิต 23 

 
ปีที่ 3 ภาคต้น 

 
          ปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
6 xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน

หมวดศึกษาทัว่ไป  
- 

1401 202 วิทยาการ
ระบาด   

3(3-0-6) 1499 301 สุขศึกษาและ
พฤติกรรม
ศาสตร์    

3(2-2-5) 

1401 209 การส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกัน 

3(3-0-6) 
 

1402 301 โภชนาการ
คลินิก   
     

2(2-0-4) 

1406 301 หลักการก าหนด
อาหาร 

3(3-0-6) 1402 302 โภชนบ าบัด  
     

3(2-2-5) 

1406 302 โภชนาการ
ชุมชน   

3(2-2-5) 1402 303 หลักการก าหนด
อาหาร     

3(2-2-5) 

1406 303 กระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัย 

3(2-2-5) 1402 304 กระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัย   

3(2-2-5) 

1406 304 โภชนาการคลินิก  2(1-2-3) 1402 305 การให้ค าปรึกษา
และการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้าน
โภชนาการ  

3(2-2-5) 

- - - 1499 xxx การฝึกภาคสนาม
ร่วมด้านสาธารณ -
สุขชุมชน 

1(150) 

- - - xxxx xxx เลือกเรียนวิชาใน
หมวดเลือกเสรี 

4 

รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 22 

 
ปีที่ 3 ภาคปลาย 

 
          ปีที่ 3 ภาคปลาย 

1406 305        ความปลอดภยั
อาหารและ
สุขาภิบาลอาหาร  

2(1-2-3) 1499 304 การบริหารงาน
สาธารณสุข  
    

3(3-0-6) 

1406 307 การให้ค าปรึกษา
และการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้าน
โภชนาการส าหรับ
วิชาชีพนกัก าหนด
อาหาร 

2(2-0-4) 1402 306 ความปลอดภยั
อาหารและ
สุขาภิบาลอาหาร 
    

2(1-2-3) 

1406 309 วิทยาระเบยีบวิธี
วิจัยทางโภชน
ศาสตร์ การ

3(3-0-6) 
 

1402 307 การจัดการระบบ
การบริการอาหาร
เพื่อโภชนาการ 
    

3(2-2-5) 
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ก าหนดอาหารและ
อาหารปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 4 ภาคต้น 
- เพิ่มรายฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการชุมชนและ 
โภชนบริการ ใหส้อดคล้องกับ
วิชาชีพการก าหนดอาหาร 
อยู่ในช้ันปีและภาคเรียนท่ี
เหมาะสม 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต
ภาคปฏิบตัิในวงเล็บของวิชา
ฝึกประสบการณด์้านโภชนา-
การชุมชนและโภชนบริการให้
มีความถูกต้องและเหมาะสม
จาก 3(0-40-0) เป็น 3(0-24-
0) 
 
 
ปี 4 ภาคปลาย 
- รวมวิชาฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการคลินิกและการ
ก าหนดอาหารและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง
โภชนาการและอาหาร
ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1406 308 วิชาชีพนกัก าหนด
อาหาร จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

1(1-0-2) 
 

1402 308 การจัดการธุรกิจ
การตลาดอาหาร
สุขภาพในชุมชน     

3(2-2-5)   

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6 1402 309 จรรยาบรรณ
วิชาชีพนกัก าหนด
อาหาร    

1(1-0-42 

xxxx xxx วิชาเลือกเสร ี 4 1402 310 วิทยาระเบยีบวิธี
วิจัยทางโภชนาการ
และการก าหนด
อาหาร    

3(3-0-6) 

- - - xxxx xxx วิชาเลือกเสร ี 2 
- - - - - - 

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 17 

 
ปีที่ 4 ภาคต้น 

 
          ปีที่ 4 ภาคต้น 

1406 402 โครงงานนิสิต 
 

2(2-0-4) 1402 401 สัมมนาปัญหา
พิเศษทาง
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  

1(1-0-2) 

1406 401 สัมมนาปัญหา
พิเศษด้านโภชน
ศาสตร์ การ
ก าหนดอาหาร 
และอาหาร
ปลอดภัย 

1(1-0-2) 
 

1402 402 โครงงานนิสิต 
    
    

2(2-0-4) 

1406 208 ฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการ

ชุมชนและโภชนบริ
การ    

3(0-40-0) 1402 403 ฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการ
ชุมชนและโภชนบริ
การ    

3(0-24-0) 

รวมหน่วยกิต 6 รวมหน่วยกิต 6 

 
ปีที่ 4 ภาคปลาย 

 
          ปีที่ 4 ภาคปลาย 

1406 310 ฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการ
คลินิกและการ
ก าหนดอาหาร 

3(0-40-0) 1402 404 ฝึกประสบการณ์
ด้านโภชนาการ
คลินิกและการ
ก าหนดอาหาร   

6(0-36-
0) 

1406 403 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทาง
โภชนาการและ
อาหารปลอดภัย 

3(0-40-0) - - - 

1406 404 ประมวลทางด้าน
โภชนศาสตร์ การ
ก าหนดอาหาร 
และอาหาร
ปลอดภัย 

0(0-0-0) - - - 

รวมหน่วยกิต 3 รวมหน่วยกิต 6 
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5. หมวดวิชาแกน   
0202 100 เคมีทั่วไป     0202 100 เคมีทั่วไป     - ไม่เปลีย่นแปลง 
0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   - ไม่เปลีย่นแปลง 
0203 110 ชีววิทยา 1   0203 110 ชีววิทยา 1   - ไม่เปลีย่นแปลง 

0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  - ไม่เปลีย่นแปลง 
0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป   - ไม่เปลีย่นแปลง 
0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  - - ยกเลิก เนื่องจากต้องเพิ่ม

รายวิชาทางสาธารณสุข 
1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน  1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน  - ไม่เปลีย่นแปลง 
1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน  1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน  - ไม่เปลีย่นแปลง 
6. หมวดวิชาบังคับ   
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางสาธารณสขุ 
1401 106 ชีวสถิติส าหรับงานสาธารณสุข  
 

1499 206   ชีวสถิติ   - เปลี่ยนช่ือวิชาให้สอดคล้อง
กับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

1401 202 วิทยาการระบาด   - ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาชีพทาง
สาธารณสุข 

1401 203 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

1499 103  กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา
พื้นฐานส าหรับงานสาธารณสุข 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1401 205 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว 
อนามัย 

 - ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาชีพทาง
สาธารณสุข 

1401 209 การส่งเสริมสุขภาพ         
และการป้องกัน 

 - ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาชีพทาง
สาธารณสุข 

1406 201 โภชนาการมนุษย ์ 1402 201 โภชนาการมนุษย ์ - ไม่เปลีย่นแปลง 
- 1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงาน

สาธารณสุข 
- เปลี่ยนช่ือสอดคล้องกับ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

- 1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร - ย้ายมาจากกลุม่วิชาชีพเฉาะ
สาขาโภชนาการฯ 

- 1402 203  เคมีวิเคราะห์และเคมี
องค์ประกอบในอาหาร 

- รายวิชาใหม่โดยรวมวิชา 
0202 255 เคมีวิเคราะห์
ส าหรับงานโภชนาการ และ
1406 207 เคมีของ
องค์ประกอบในอาหาร 

- 1402 204 เคมีคลินิกส าหรับโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

- ย้ายมาจากวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 

- 
1499 201 ระบาดวิทยา - ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน

ทางสาธารณสุข 

- 
1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม - ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน

ทางสาธารณสุข 

- 
1499 204 โภชนาการชุมชน - ย้ายมาจากกลุม่วิชาชีพเฉาะ

สาขาโภชนาการฯ 
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- 1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค - ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาชีพทาง

สาธารณสุขและเปลี่ยนช่ือเพื่อ
สอดคล้องกับวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 

- 1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ - รายวิชาใหม่เพื่อสอดคล้อง
กับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

- 1499 304 การบริหารงานสาธารณสุข - รายวิชาใหม่เพื่อสอดคล้อง
กับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 
1406 205 โภชนาการในวัยต่าง ๆ 1402 205 โภชนาการในวัยต่าง ๆ   - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้

เสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกานักก าหนดอาหาร
จาก 2 เป็น 3 หน่วยกิต 

1406 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 1402 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 
     
 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 301 หลักการก าหนดอาหาร 1402 303 หลักการก าหนดอาหาร - ไม่เปลีย่นแปลง 
1406 304 โภชนาการคลินิก 1402 301 โภชนาการคลินิก - ยกเลิกภาคปฏิบัต ิ
1406 307 การให้ค าปรึกษาและการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมดา้นโภชนาการ
ส าหรับวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 

1402 305  การให้ค าปรึกษาและการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมดา้นโภชนาการ 

- เปลี่ยนช่ือเพื่อเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกานักก าหนดอาหาร
และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 
2 เป็น 3 หน่วยกิต 

1406 308 วิชาชีพนักก าหนดอาหาร 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1402 309  จรรยาบรรณวิชาชีพนักก าหนด
อาหาร  

- เปลี่ยนช่ือให้กระชับชัดเจน
ขึ้น 

1406 202 การประกอบอาหารขัน้
พื้นฐาน 

- - ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

1406 203 วิทยาศาสตร์การอาหาร
เบื้องต้น 

1402 101  วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้
เสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกานักก าหนดอาหาร
จาก 2 เป็น 3 หน่วยกิต 

1406 303 กระบวนการผลติอาหาร
ปลอดภัย 

1402 304 กระบวนการผลติอาหาร
ปลอดภัย 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 305 ความปลอดภัยอาหารและ
สุขาภิบาลอาหาร 

1402 306  ความปลอดภัยอาหารและ
สุขาภิบาลอาหาร 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1401 306 การจัดการระบบการบริการ
อาหารเพื่อโภชนาการ 

1402 307  การจัดการระบบการบริการ
อาหารเพื่อโภชนาการ 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

- 1402 308 การจัดการธุรกิจการตลาด
อาหารสุขภาพในชุมชน   

- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลยัในการที่มี
หลักสตูรที่ผลิตผู้ประกอบการ 

- 1402 302  โภชนบ าบัด - ย้ายมาจากวิชาเลือก 
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กลุ่มวิจัย 
1406 309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชน
ศาสตร์ การก าหนดอาหาร  
อาหารปลอดภัย 

1402 310  วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

- เปลี่ยนช่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสตูร 

1406 401 สัมมนาปัญหาพิเศษด้านโภชน
ศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย 

1402 401  สัมมนาปญัหาพิเศษทาง
โภชนาการและการก าหนดอาหาร  
 

- เปลี่ยนช่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสตูร 

1406 402 โครงงานนิสิต 1402 402  โครงงานนิสิต - ไม่เปลีย่นแปลง 
1406 404 ประมวลทางด้านโภชนศาสตร์ 
การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 

- - ยกเลิก 

กลุ่มวิชาฝึกงาน 
1406 208 ฝึกประสบการณ์ดา้น
โภชนาการชุมชนและโภชนบริการ 

1402 403  ฝึกประสบการณด์้านโภชนาการ
ชุมชนและโภชนบริการ 

- เปลี่ยนแปลงการนับจ านวน
ช่ัวโมงในกาฝึกงาน 

1406 310 ฝึกประสบการณ์ดา้น
โภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร 

1402 404  ฝึกประสบการณด์้านโภชนาการ
คลินิกและการก าหนดอาหาร 

- เปลี่ยนแปลงการนับจ านวน
ช่ัวโมงในการฝึกงาน 

1406 403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
โภชนาการและอาหารปลอดภัย 

- - เมื่อเปลี่ยนแปลงจ านวน
ช่ัวโมงจาก 2 วิชาข้างต้นจึง
ยกเลิกวิชานี้ได ้

 1499 310  การฝึกภาคสนามร่วมด้าน
สาธารณสุขชุมชน 

- รายวิชาใหม่เพื่อสอดคล้อง
กับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

7. หมวดวิชาเลือก   
1406 410 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ - - ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
1406 411 เคมีคลินิก - - ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
1406 412 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทาง
อาหาร 

1402 320 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทาง
อาหาร 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 413 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 

1402 321 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

- เปลี่ยนช่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสตูร 

1406 414 มานุษยวิทยาทางโภชนาการ
และความมั่นคงในอาหาร 

1402 322 มานุษยวิทยาทางโภชนาการ
และความมั่นคงในอาหาร 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 415 การพัฒนาระบบโภชนบริการ
และมาตรฐานคณุภาพ 

1402 323 การพัฒนาระบบโภชนบริการ
และมาตรฐานคณุภาพ 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 416 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไต 

1402 324 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไต 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 417 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

1402 325 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 418 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความผิดปกติของ
กระบวนการเมตาบอลิซึม 

1402 326 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความผิดปกติของ
กระบวนการเมตาบอลิซึม 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 419 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคตดิเช้ือ 

1402 327 โภชนบ าบัดและการก าหนด
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคตดิเช้ือ 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 421 การควบคุมภาพและการ
ประกันคณุภาพทางอาหาร 

1402 329 การควบคุมคณุภาพและการ
ประกันคณุภาพทางอาหาร 

- ลดจ านวนหน่วยกิตจาก 3 
เป็น 2 หน่วยกิต  
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1406 422 การผลิตและการดัดแปรสูตร
อาหาร 

1402 330 การผลิตและการดัดแปลงสูตร
อาหาร 

- เพิ่มภาคปฏิบัต ิ

1406 423 การประกอบธุรกิจผลติภัณฑ์
ดูแลสุขภาพและบริการ 

1402 331 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพและบริการ        

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 424 อาหารเพื่อสุขภาพ 1402 332  อาหารเพื่อสุขภาพ - ไม่เปลีย่นแปลง 
1406 425 วิศวกรรมอาหารและการแปร
รูปอาหารขั้นพื้นฐาน 

1402 333 วิศวกรรมอาหารและการแปร
รูปอาหารขั้นพื้นฐาน       

- ไม่เปลีย่นแปลง 

1406 426 การประเมินทางประสาท
สัมผสัส าหรับพัฒนาผลติภณัฑ์ทาง
โภชนาการ 

1402 334 การประเมินทางประสาทสัมผสั
ส าหรับพัฒนาผลติภณัฑ์ทางโภชนาการ 

- ไม่เปลีย่นแปลง 

- 1402 328 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
- 1402 335 โภชนาการและนักกีฬา - วิชาเปิดใหม่ 
- 1402 336   การจัดการด้านอาหารและ

โภชนาการในผูสู้งอาย ุ
- วิชาเปิดใหม่ 

- 1402 337 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ด้าน
สุขภาพจิตและจติเวช 

- วิชาเปิดใหม่ 
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เอกสารแนบ ช 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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