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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที&ใช้     

ภาษาไทย  เอกสารและตาํราที7ประกอบการเรียนมีทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา    

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที7สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื&น  

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ที7จดัการเรียนการ
สอนโดยตรง    

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
เริ7มใชห้ลกัสูตร ในภาคการศึกษาที7 1 ปีการศึกษา 2555 
คณะกรรมการระดบัปริญญาตรีเห็นชอบหลกัสูตร  
                                                                ในการประชุม  ครัJ งที7   7/2554     เมื7อวนัที7  23  สิงหาคม  2554 
สภาวิชาการเห็นชอบหลกัสูตร           ในการประชุม ครัJ งที7  7/2554     เมื7อวนัที7   9   กนัยายน  2554 
สภามหาวิทยาลยัอนุมตัิหลกัสูตร        ในการประชุม ครัJ งที7 13/2554     เมื7อวนัที7   7   ตุลาคม     2554 
เปิดสอนภาคการศึกษาที7 1  ปีการศึกษา 2555 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที&มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี         
ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที&สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

 หลกัสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มีการจัดการเรียนการสอนเน้นในกลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา  ซึ7 งบณัฑิตที7
จบในหลกัสุตร  วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ในแต่ละกลุ่มวชิา สามารถทาํงานอาชีพไดห้ลากหลาย  ดงันีJ  

8.1  หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing) 

8.1.1  อาชีพในหน่วยงานรัฐ ไดแ้ก่ 
1)  ปฏิบติังานดา้นการผลิตสิ7งทอและเครื7องแต่งกายในหน่วยงานรัฐ เช่น กรมพลาธิการ

ทหารบก 
2)   นกัวิจยัในหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ7งทอ 
3)   อาจารยแ์ละผูใ้ห้ความรู้ทางดา้นสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่มในสถาบนัของรัฐ 

8.1.2  อาชีพในหน่วยงานเอกชน ไดแ้ก่ 
1)   ปฏิบติังานดา้นการจดัการสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรมเสืJอผา้สําเร็จรูป 
2)   ปฏิบติังานดา้นการจดัซืJอในโรงงานอุตสาหกรรมดา้นสิ7งทอและเครื7องแต่งกาย 
3)   ปฏิบติังานดา้นแพทเทิร์นในโรงงานอุตสาหกรรมเสืJอผา้สาํเร็จรูป 
4)   ปฏิบติังานดา้นการผลิตเครื7องแต่งกายในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษทัสายการบิน 
5)   ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมดา้นสิ7งทอและ               

เครื7องแต่งกาย 
6)   ปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการสียอ้มในโรงงานอุตสาหกรรมการฟอกยอ้ม 
7)   นกัวิจยัและพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์นโรงงานอุตสาหกรรมดา้นสิ7งทอและเครื7องแต่ง 

กาย ไดแ้ก่ โรงงานผลิตเส้นใย เส้นดา้ย ผา้ผืน การฟอกยอ้ม การพิมพผ์า้ เสืJอผา้
สาํเร็จรูป 

  8)   งานอาชีพอิสระ 
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8.2  หลกัสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวชิาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 

8.2.1   อาชีพในหน่วยงานรัฐ   ไดแ้ก่   
1)   นกัโภชนาการในหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนยสุ์ขภาพ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์
คนชรา เป็นตน้ โดยทาํหนา้ที7ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมภาวะโภชนาการที7
ดีแก่บุคคลและชุมชน 

2)   เจา้พนกังานโภชนาการ/โภชนากร ปฏิบติังานดา้นอาหารและโภชนาการในหน่วยงาน
ทอ้งถิ7น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อ.บ.ต.) 

3)   เจา้พนกังานเคหกิจเกษตร ปฏิบติังานทางดา้นอาหารและโภชนาการในงานพฒันา
อาชีพในชุมชน เช่น ในศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยเีพื7อการเกษตรชุมชน งานในกรม
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

4)   นกัวิจยัทางดา้นอาหารและโภชนาการในหน่วยงานรัฐ 
5)   อาจารยแ์ละผูใ้ห้ความรู้ทางดา้นอาหารและโภชนาการในหน่วยงานรัฐ 

8.2.2   อาชีพในหน่วยงานเอกชน   ไดแ้ก่   
1)   นกัโภชนาการในฝ่ายครัวของหน่วยงานที7ให้บริการดา้นการจดัเลีJยง เช่น ในโรงแรมชัJน

นาํ บริษทัสายการบิน โรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ 
2)   ปฏิบติังานดา้นการพฒันาอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร สถานประกอบกิจการอาหารสาํเร็จรูป สถานประกอบกิจการทางดา้นอาหาร
เสริม โรงงานผลิตอาหารและเครื7องดื7ม ซูเปอร์มาร์เกต็ บริษทัยาและเคมีภณัฑที์7มี
ผลิตภณัฑเ์กี7ยวขอ้งกบัอาหาร 

3)   ปฏิบติังานดา้นการผลิต การประกอบ การปรุง และการบริการอาหารในหน่วยงาน
เอกชน  

4)   ปฏิบติังานเป็นวิทยากรในการสาธิตผลิตภณัฑ์อาหาร การประกอบอาหาร การถนอม
อาหาร และการแปรรูปอาหารของหน่วยงานเอกชน 

4)   นกัวิจยัทางดา้นอาหารและโภชนาการในหน่วยงานเอกชน 
5)   อาจารยใ์นสถาบนั และผูใ้ห้ความรู้ทางดา้นอาหาร และโภชนาการในหน่วยงานเอกชน 

เช่น ศูนยบ์ริการสุขภาพ (fitness center) 
6)   งานอาชีพอิสระ 
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8.3  หลักสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด (Dietetics and 
Nutrition Therapy) 

 หลกัสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั เน้นการจดัการ
เรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดขัJนต ํ7าทางวิชาการของสมาคมนักกาํหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย โดยบณัฑิตที7จบหลกัสูตร วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)  กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั 
มีคุณสมบตัิสามารถทาํงานเป็น นักกําหนดอาหาร หรือนักโภชนาการในโรงพยาบาล ทัJงสังกดัรัฐและเอกชน 
และเมื7อผา่นประสบการณ์ทาํงานในโรงพยาบาลแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี จะสามารถสอบเพื7อขึJนทะเบียนเป็น  “นัก
กําหนดอาหารวชิาชีพ (Certified Dietetian of Thailand; CDT)” ตามหลกัเกณฑ์ซึ7 งกาํหนดโดยสมาคมนัก
กาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย (ที7มา : http://www.dietitian.in.th/becomedietitian/ch02)    รายละเอียดดัง
แสดงใน ภาคผนวก ญ 

8.3.1   อาชีพในหน่วยงานรัฐ   ไดแ้ก่   
1)   นกักาํหนดอาหาร/นกัโภชนาการในโรงพยาบาลรัฐ โดยทาํงานดา้นโภชนบาํบดัใน

ผูป่้วยและผูที้7ตอ้งการอาหารเพื7อการบาํบดัรักษาและการป้องกนัโรค โดยทาํงาน
ร่วมกบัทีมแพทยใ์นการดูแลรักษาผูป่้วย  

2)   ปฏิบติังานดา้นโภชนบริการในโรงพยาบาลของรัฐ 
3)   ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ ในดา้นการกาํหนดอาหารเพื7อสุขภาพ และโภชนบาํบดั 

สาํหรับบุคคลในภาวะปกติ และในภาวะพิเศษ เช่น ผูที้7อยูใ่นวยัเด็ก หญิงตัJงครรภ ์หญิง
ใหน้มบุตร ผูสู้งอาย ุ ผูที้7เป็นโรคเรืJ อรัง นกักีฬา ผูที้7ตอ้งการควบคุมนํJาหนัก หรือลด
นํJาหนกัตวั เป็นตน้ 

4)   นกัโภชนาการ ในหน่วยงานรัฐ เช่น นกัโภชนาการในศูนยบ์ริการสุขภาพ สํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ โดยทาํหนา้ที7ดา้นการ
สร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมภาวะโภชนาการที7ดีแก่บุคคลและชุมชน 

5)   นกัวิจยัทางดา้นอาหารและโภชนบาํบดั 
6)   อาจารยท์างดา้นอาหาร โภชนาการ และโภชนบาํบดัในสถาบนัของรัฐ  
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8.3.2   อาชีพในหน่วยงานเอกชน   ไดแ้ก่  
1)   นกักาํหนดอาหาร/นกัโภชนาการในโรงพยาบาลเอกชน โดยทาํงานดา้นโภชนบาํบดัแก่

ผูป่้วยโรคต่างๆ และผูที้7ตอ้งการอาหารเพื7อการบาํบดัรักษาและการป้องกนัโรค โดย
ทาํงานร่วมกบัทีมแพทยใ์นการดูแลรักษาผูป่้วย  

2)   ปฏิบติังานดา้นโภชนบริการในโรงพยาบาลเอกชน 
3)   ปฏิบติังานในหน่วยงานเอกชนในการกาํหนดอาหารเพื7อสุขภาพ และโภชนบาํบดั 

สาํหรับบุคคลในภาวะปกติ และในภาวะพิเศษ เช่น ผูที้7อยูใ่นวยัเด็ก หญิงตัJงครรภ ์หญิง
ใหน้มบุตร ผูสู้งอาย ุ ผูที้7เป็นโรคเรืJ อรัง นักกีฬา ผูที้7ตอ้งการควบคุมนํJาหนกั หรือลด
นํJาหนกัตวั เป็นตน้  

4)   ปฏิบติังานในหน่วยงานเอกชนดา้นอาหาร โภชนาการ และโภชนบาํบดั ในสถาน
สุขภาพ คลินิก สถานพกัฟืJ น  

5)   ปฏิบติังานดา้นอาหาร โภชนาการ และโภชนบาํบดั ในธุรกิจบริการสุขภาพระยะยาว 
(Long-stay and Health Care)  

6)   นกัโภชนาการในฝ่ายครัวของหน่วยงานเอกชนที7ใหบ้ริการดา้นการจดัเลีJยง เช่น ใน
โรงแรมชัJนนาํ บริษทัสายการบิน โรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ 

7)   ปฏิบติังานดา้นการพฒันาอาหาร การตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงงาน/ สถาน
ประกอบกิจการอาหารสาํเร็จรูป อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์อาหารเพื7อโภชนบาํบดัและ
สุขภาพ ในโรงงาน/สถานที7ผลิตอาหารและเครื7องดื7ม ซูเปอร์มาร์เกต็ บริษทัยาและ
เคมีภณัฑที์7มีผลิตภณัฑเ์กี7ยวขอ้งกบัอาหาร 

8)   ปฏิบติังานเป็นวิทยากรในการสาธิตผลิตภณัฑ์อาหารเพื7อโภชนบาํบดัและสุขภาพ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ของหน่วยงานเอกชน 

9)   นกัวิจยัทางดา้นอาหาร โภชนาการ และโภชนบาํบดัในหน่วยงานเอกชน 
  10)   อาจารยแ์ละผูใ้ห้ความรู้ทางดา้นอาหารโภชนาการ และโภชนบาํบดั ในหน่วยงาน

เอกชน 
  11)  งานอาชีพอิสระ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที&จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ปัจจุบนัโลกเคลื7อนเขา้สู่ยุคของคลื7นลูกที7 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกาภิ
วตัน์” เป็นยคุของการเปลี7ยนแปลงที7รวดเร็วรุนแรงในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและสิ7 งแวดล้อม รวมทัJ งการเปิดการค้าเสรีซึ7 งทาํให้การศึกษากลายเป็นธุรกิจมากขึJน (สํานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อนัจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจน
การแข่งขนัทางดา้นการศึกษาระหว่างสถาบนัในประเทศกบัต่างประเทศ  

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที7 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที7มุ่งสู่สังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขร่วมกนั คนไทยมีคุณธรรมนาํความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ7งแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย ั7งยืนอยู่ภายใต้
ระบบบริหารจดัการประเทศที7มีธรรมาภิบาล ดาํรงไวซึ้7 งระบอบประชาธิปไตย ที7มีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิn ศรี  ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2550:ม-ย.) เพื7อรับมือกับการเปลี7ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสัดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ7 งสร้างความเปลี7ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมทัJงในดา้นโอกาสและภยัคุกคาม ดว้ยเหตุนีJ  ประเทศไทยในฐานะที7เป็นสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี7ยง
ไม่ไดที้7จะตอ้งรับมือกบัผลกระทบดงักล่าวที7มีทัJงความร่วมมือ ความขดัแยง้และการแข่งขนั 

11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  

การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ทาํให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ7มเติม (ฉบบัที7 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ฯ ส่งผลให้หน่วยงานที7เกี7ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาตอ้งมีการปรับปรุง  และดาํเนินกิจกรรมปฏิรูป
การศึกษาตามสาระสําคญัที7ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันได้แก่การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที7เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลาง การประกนัคุณภาพ
เพื7อพฒันาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพฒันาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื7อง การระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใชใ้นการจดัการศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันา
เทคโนโลยเีพื7อการศึกษา และการดาํเนินการเพื7อปฏิรูปการศึกษา  (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 
78)  เพื7อใหก้ารจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัสังคมไทยในอนาคต  จึงไดมี้การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึJนเพื7อเป็นแกนนําและกาํหนดแนวนโยบายการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบติั 

จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพฒันาไปสู่การเป็นกลไกเพื7อการพฒันา
คน  พฒันาสังคม  เป็นพลงัขบัเคลื7อนและเป็นภูมิคุม้กนั  โดยการสร้างและพฒันาเด็กให้มีความพร้อมด้าน
สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม  พฒันาเยาวชนก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ  พัฒนากาํลงัคนให้มี
สมรรถนะสูงขึJน  นอกจากนีJ ยงัส่งเสริมให้ผูรู้้ ปราชญ์ และผูสู้งอายุที7มีประสบการณ์ นําความรู้มาถ่ายทอด 
จดัการความรู้ ในระดบัชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน สถาบนัการศึกษา ให้เป็น
กลไกในการพฒันาการศึกษา   (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 

ภายใตบ้ริบทการเปลี7ยนแปลงที7ประเทศไทยตอ้งเผชิญในอนาคต แมว้่าความมุ่งหวงัของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งการพฒันาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสูงขึJน ผลของการพฒันาคุณภาพ
คนดา้นการศึกษามีการขยายตวัอย่างรวดเร็วโดยจาํนวนปีการศึกษาเฉลี7ยเพิ7มขึJนอย่างต่อเนื7องจาก 8.5 ปี ในปี 
พ.ศ. 2548 เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึ7 งเมื7อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที7กาํหนดให้จาํนวนปีการศึกษาเฉลี7ยเป็น
9.5 ปี ก็ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที7กาํหนด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2552) นอกจากนีJ  
ความสามารถในการเชื7อมโยงความรู้กบัการนาํไปใชข้องคนไทยยงัอยูใ่นระดบัตํ7า คุณภาพการศึกษาทุกระดบั
ลดลงอย่างต่อเนื7อง ตลอดทัJ งกาํลงัคนระดับกลางและระดบัสูงยงัขาดแคลนทัJงปริมาณและคุณภาพ จึงเป็น
จุดอ่อนของไทยในการสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม รวมทัJงการวิจยัเพื7อพฒันาประเทศ และเป็นจุดฉุดรัJ งการ
เพิ7มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี&ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลกัสูตร  

จากสถานการณ์ทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม จาํเป็นตอ้งพฒันาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการเปลี7ยนแปลง ด้วยเหตุนีJ  การจดัการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พนัธกิจเพื7อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพฒันาประเทศ    การจัดการศึกษาดังกล่าวมีสถาบัน 
การศึกษาเป็นกลไกสาํคญัในการจดัการศึกษา จึงจาํเป็นอยา่งยิ7งที7ตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรเพื7อผลิตบุคคลากร
ที7มีความรู้ความสามารถเพื7อตอบสนองการพฒันาประเทศ  และสอดรับกบัความตอ้งการของสังคมในอนาคต 
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12.2 ความเกี&ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มาเป็นระยะเวลานานกว่า 56 ปี    คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงบทบาท
ในการผลิตบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   เพื7อให้ได้บุคลากรทางดา้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที7มีสมรรถนะในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล   และมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์
บณัฑิตของ มศว  9 ประการ คือ  (1)  ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (2) คิดเป็น ทาํเป็น  (3) หนกัเอาเบาสู้  (4) รู้กาลเทศะ  (5) 
เปี7 ยมจิตสํานึกสาธารณะ  (6) มีทกัษะสื7อสาร  (7) อ่อนนอ้มถ่อมตน  (8) งามดว้ยบุคลิก  (9) พร้อมดว้ยศาสตร์
และศิลป์   
(ที7มา :  http://swu60.swu.ac.th/home/Default.aspx?tabid=3307&articleType=ArticleView&articleId=202 ) 
 

นอกจากนีJ  คณะวิทยาศาสตร์ยงัได้ตระหนักถึงความสําคญัในการจัดทาํหลกัสูตรเพื7อผลิต
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาชาติ  รวมทัJงตามความตอ้งการของชุมชนและสังคม  ดงันัJน คณะวิทยาศาสตร์
จึงดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขึJน  เพื7อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้
ความสามารถพืJนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที7สามารถนําไปประยุกต์ให้เขา้กับศาสตร์
ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ ให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์บณัฑิต 9 ประการของมหาวิทยาลยั มีความรู้ 
ความสามารถ  มีทกัษะ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  เพื7อการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมอยา่งต่อเนื7องและยั7งยนื 

13.   ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กับหลกัสูตรอื&นที&เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื&นของสถาบัน  

หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  ทัJ ง 3 กลุ่มวิชา เ ป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที7ไม่มีความซํJ าซ้อนกบัหลกัสูตรอื7นใดที7เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื7นๆ ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แต่หลกัสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ อาจมีชื7อ
กลุ่มวิชาที7ใกลเ้คียงกบัชื7อหลกัสูตรอื7นๆ ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดแ้ก่ หลกัสูตร วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แต่ทัJง 2 หลกัสูตรดงักล่าวนีJ  มีวตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิตที7แตกต่าง และ
ไม่ซํJ าซอ้นกนั 
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     ดา้นการเรียนการสอน  นิสิตในหลกัสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั7วไปของ
มหาวิทยาลยั   เรียนรายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์   และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆใน
มหาวิทยาลยั  โดยมีการบริหารจดัการดา้นการจดัการเรียนการสอน ดงันีJ  

13.1  แต่งต̀ังคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน   

  เพื7อทาํหน้าที7ประสานงานกบัภาควิชา/สาขาวิชา อาจารยผ์ูส้อนและนิสิต ในการพิจารณา
รายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 

13.2  มอบหมายคณะกรรมการจดัการเรียนการสอน  

 คณะกรรมการจดัการเรียนการสอน ดาํเนินการเกี7ยวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน
เพื7อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3  อ าจารย์ประจําหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอน  

 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ในดา้นเนืJอหาสาระให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที& 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

คหกรรมศาสตร์สร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิตที7ดีแก่สังคม ดว้ยเทคโนโลยแีละการประยกุตอ์ยา่ง
ชาญฉลาดจากความรู้ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

1.2 ความสําคญั  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการนําวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัชีวิตประจาํวนั ดังนัJน การพฒันาวิทยาศาสตร์ประยุกตอ์ย่างสมบูรณ์แบบ
จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจวิทยาศาสตร์พืJนฐานและสามารถนําไปใช้โดยบูรณาการอย่างสมดุลเพื7อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทัJงการพฒันาแนวความคิดในการสร้างสรรคน์วตักรรมให้ทนัสมยัและกา้วหน้าทนั
ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  ให้เป็นผูน้าํแห่งการสร้างกลไกของตน้แบบในการประดิษฐ์คิดคน้   เพื7อมีส่วนร่วมใน
การขบัเคลื7อนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดว้ยวทิยาศาสตร์ประยกุตใ์นรูปแบบต่าง ๆ  

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดเป็นหลักสูตรทาง
วิทยาศาสตร์ประยุกตที์7เชื7อไดว้่าเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในยุคปัจจุบนั ที7ยึดหลกั
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ  โดยมุ่งเน้นการสร้างบณัฑิตที7มีคุณภาพ มี
ความรอบรู้และเขา้ใจในหลกัวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที7สามารถนาํไปประยุกตก์บัศาสตร์ของคหกรรม
ศาสตร์ ซึ7 งเป็นพืJนฐานสําคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว และสังคม โดยบณัฑิตคหกรรม
ศาสตร์จะมีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ และในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
รวมทัJง สามารถนาํไปใชใ้นการสร้างตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื7อสร้างสรรคสั์งคมให้มีคุณภาพชีวิตและ
มีสุขภาวะที7ดี 

1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

เพื7อให้บณัฑิตที7จบการศึกษาในหลกัสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีคุณลกัษณะ ดงันีJ  
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1)   บณัฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะแบบบูรณาการที7สามารถใชค้วามรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์  และคหกรรมศาสตร์ ในการปฏิบติังานวิชาชีพ ทัJงในภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และโรงงาน
อุตสาหกรรม  

2)   บณัฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ สามารถทาํการวิจยัเพื7อพฒันา
องคค์วามรู้ และแกปั้ญหาที7เกี7ยวขอ้งกบัวิชาชีพที7ปฏิบติัได ้

3)   บณัฑิตมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์ที7
ทนัสมยัไดอ้ยา่งต่อเนื7อง 

4) บัณฑิตมีความเป็นผูน้ําและสามารถทํางานเป็นทีม/ทาํงานร่วมกับผูอื้7นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5)  บณัฑิตสามารถสื7อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัJงการพดู การอ่าน และการเขียน ทัJงภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 

6)  บณัฑิตมีความสนใจใฝ่รู้ สามารถพฒันาตนเองในวิชาชีพ และสามารถศึกษาต่อในระดบัที7
สูงขึJนได ้ 

7)  บณัฑิตมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์บณัฑิต 9 ประการของมหาวิทยาลยั รวมทัJงมีความ
อดทน มีจิตอาสา และรับผดิชอบต่อหนา้ที7และสังคมส่วนรวม รวมทัJงมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี&ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช̀ี 
2.1  มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียน
การสอน กลยทุธ์การสอนทุกปีการศึกษา  

2.1 การประเมินผล
การจดัการเรียนการ
สอน 
 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู้/การ
จดัการเรียนการสอน 
2.1.2  เอกสารการปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน/กลยทุธ์การ
สอน 

2.2  มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปีให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี7ยน แปลงของสังคมและ
เทคโนโลยตีามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

2.2  การวิเคราะห์
หลกัสูตรจากบณัฑิต
และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

2.2.1  รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสูตร 
2.2.2  ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีที7ไดง้านทาํและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
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แผนการพฒันา/เปลี&ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช̀ี 
  2.2.3  ร้อยละของบณัฑิตระดบั

ปริญญาตรีที7ไดรั้บเงินเดือนเริ7มตน้
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2.4  ระดบัความพึงพอใจของ
นายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้
บณัฑิต 
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หมวดที& 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดาํเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

1.2    การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. 2548 

1.3   การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวภิาค   

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2548 

2. การดาํเนินการหลักสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน   

ภาคตน้ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     

2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที7เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบตัิอื7นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 



16 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า   

2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืJนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.3.2   มีความรู้และทกัษะพืJนฐานดา้นภาษาและการสื7อสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ ค่อนขา้งนอ้ย 

2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื&อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1   จดัอบรมรายวิชาพืJนฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อนเปิดเรียน 
2.4.2   จดักิจกรรมเสริมเพื7อให้ความรู้และทกัษะพืJนฐานดา้นภาษาและการสื7อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นิสิต 
 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 
  จาํนวนแผนการรับนิสิต หลกัสูตร  วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ในแต่ละปีการศึกษา โดย กลุ่ม

วิชาสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 22 คน กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 21 คน และกลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและ
โภชนบาํบดั  22 คน รวม 3 กลุ่มวิชาเอก 65 คน ดงันีJ  

หน่วย : คน 
 ปีการศึกษา 

ระดบั 2555 2556 2557 2558 2559 
ชัJนปีที7 1 65 65 65 65 65 
ชัJนปีที7 2 - 65 65 65 65 
ชัJนปีที7 3 - - 65 65 65 
ชัJนปีที7 4 - - - 65 65 

รวม 65 130 195 260 260 

จํานวนผู้ที&คาดว่าสําเร็จการศึกษา - - - 65 65 
 

2.6    งบประมาณตามแผน 

ใชง้บประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายไดป้ระจาํปีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
รายละเอียด ดงันีJ  
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1 หมวดค่าจัดการเรียนการสอน   
 1.1   ค่าตอบแทนการจดัการเรียนการสอนที7คณะอื7นจดัให ้ 300,000.00 บาท 
 1.2   ค่าตอบแทนอาจารยพิ์เศษ 500,000.00 บาท 
 1.3   ค่าตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลยั 240,000.00 บาท 
 1.4   ค่าวสัดุในการจดัการการศึกษา (วสัดุสาํนักงาน) 400,000.00 บาท 
 1.5   ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน (วสัดุการเรียนการสอน) 500,000.00 บาท 
 1.6   ค่าวสัดุสารเคมีและเครื7องแกว้ 100,000.00 บาท 
 1.7   ค่าวตัถุดิบในวิชาปฏิบติัการ 200,000.00 บาท 
 1.8   ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 400,000.00 บาท 
 1.9   ค่าใชส้อย (ค่าถ่ายเอกสาร,ทาํความสะอาด,ค่าจา้งอื7น ๆ) 100,000.00 บาท 
 1.10  ค่าสอบเทียบ บาํรุงรักษาครุภณัฑ ์ 360,000.00 บาท 
 1.11  ค่าเดินทางอาจารยพิ์เศษ 200,000.00 บาท 
 1.12  ค่าใชส้ถานที7/หอ้งเรียน 300,000.00 บาท 
 1.13  ค่าครุภณัฑ์ 5,000,000.00 บาท 
 1.14  ค่าซ่อม/ปรับปรุงสถานที7 100,000.00 บาท 
 1.15  ค่าเช่าพาหนะในการจดักิจกรรมพฒันานิสิต 300,000.00 บาท 
 1.16  ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00 บาท 
 ค่าใช้จ่ายรวม(หมวดจัดการเรียนการสอน)/นิสิตท̀ังหมด 9,500,000.00 บาท 
  ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/นิสิต 1 คน 105,555.55 บาท 

2 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   
 2.1   ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั(950บาท/ภาคเรียน × 8 ภาคเรียน) 7,600.00 บาท 
 2.2   ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (300 บาท/ภาคเรียน× 8 ภาคเรียน) 2,400.00 บาท 
 2.3   ค่าบาํรุงกองทุนหอ้งสมุด (400 บาท/ภาคเรียน× 8 ภาคเรียน) 3,200.00 บาท 
 2.4   ค่าธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสิต (350 บาท/ภาคเรียน× 8 ภาคเรียน) 2,800.00 บาท 
 2.5   ค่าบาํรุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท//ภาคเรียน× 8 ภาคเรียน) 5,200.00 บาท 
 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)/นิสิตท̀ังหมด 1,908,000.00 บาท 
 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง)/นิสิต 1 คน 21,200.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร/ต่อคน 126,755.55 บาท 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย/ต่อคน/ต่อภาคเรียน 15,844.44 บาท 
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3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    

กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดงันีJ   กลุ่ม
วิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
1.  กลุ่มวิชาภาษา  
                        กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  9  หน่วยกิต  ดงันีJ  
 1.1  ภาษาไทย  กาํหนดใหเ้ลือกเรียน  ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพื7อการสื7อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์  3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 1.2  ภาษาต่างประเทศ  กาํหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนีJ  
มศว 121 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการสื7อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I   
มศว 122 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการสื7อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
มศว 123 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
มศว 124 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
มศว 131 ภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
มศว 132 ภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพื7อการสื7อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพื7อการสื7อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
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มศว 135 ภาษาจีนเพื7อการสื7อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจีนเพื7อการสื7อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญี7ปุ่นเพื7อการสื7อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญี7ปุ่นเพื7อการสื7อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
2.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 กาํหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนีJ  
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื7อการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ7งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
มศว 143 พลงังานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลงังาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
 กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  15  หน่วยกิต  ดงันีJ  
 3.1  วิชาบังคบั  กาํหนดใหเ้รียน  9  หน่วยกิต  ดงันีJ   
มศว 151 การศึกษาทั7วไปเพื7อพฒันามนุษย ์  3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 251 มนุษยก์บัสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื7อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
 3.2  วิชาเลอืก  กาํหนดใหเ้ลือกเรียน ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนีJ  
มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
มศว 354 มนุษยก์บัสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา  3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
มศว 361 ประวตัิศาสตร์และพลงัขบัเคลื7อนสังคม 3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
มศว 362 มนุษยก์บัอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
มศว 363 มนุษยก์บัการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภวิฒัน์ 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
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มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
มศว 367 กฎหมายทั7วไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
มศว 371 ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปัญญาทอ้งถิ7น 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลกัษณ์ชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพื7อชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  

 

3.1.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ   
กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  101 หน่วยกิต  ดงันีJ  

1.   วิชาแกน  กาํหนดใหเ้รียน   25  หน่วยกิต 
 1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน กาํหนดใหเ้รียน 18 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนีJ  
 

คณ 115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
MA115 Calculus I  
คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
คม 100 เคมีทั7วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
คม 190 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  
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ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบติัการชีววทิยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั7วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics   
ฟส 180 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั7วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   
  1.2  วชิาแกนเฉพาะสาขา กาํหนดใหเ้รียน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนีJ   
คม 101 เคมีทั7วไป 2  3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
คม 191 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 2 1(0-2-1) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II  
ชว 102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
BI  102 Biology II  

2.   วิชาเฉพาะด้าน    กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  79  หน่วยกิต 
2.1   วชิาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กาํหนดใหเ้รียน  6   หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนีJ  

วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)  
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
SCI 302 English for Science II  

2.2   วิชาเฉพาะด้านบังคับ   กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   55   หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนีJ   เป็น
จาํนวน   27  หน่วยกิต   ดงันีJ  

คม  221 เคมีอินทรีย ์  3(3-0-6) 
CH 221 Organic  Chemistry  
คม  292 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry  Laboratory  
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สถ  243 วิธีการทางสถิติ 4(4-1-7) 
ST  243 Statistical Methods   
คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
HS 101 Principles of Home Economics  
คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
HS 201 Information and Communication for Home Economics  
คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(3-0-6) 
HS 261 Family and Community Resources Management  
คส 301 การวิจยัและการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
HS 301 Home Economics Research and Journalism  
คส 361 การจดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
HS 361 Business Management for Home Economics  
คส 401 ฝึกงาน   2(0-20-0) 
HS 401 Internship  
คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์          1(0-2-1) 
HS 402 Seminar in  Home Economics  
คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
HS 403 Research Project    

  2.2.1   รายวิชาเฉพาะด้านบังคับสําหรับนิสิตที&เลือกเรียนเน้นในกลุ่มวิชาสิ&งทอและ
เครื&องนุ่งห่ม กาํหนดใหเ้รียน 28 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนีJ  

คส 231 วิทยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 3(2-2-5) 
HS 231 Introductory Textile Science  
คส 232 โครงสร้างผา้  2(1-2-3) 
HS 232 Fabric Construction   
คส 241 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 1 2(1-2-3) 
HS 241 Clothing Construction Techniques I  
คส 332 เคมีสิ7งทอ 3(2-2-5) 
HS 332 Textile Chemistry  
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คส 333 เส้นใยสิ7งทอ 2(2-0-4) 
HS 333 Textile Fibers   
คส 334 เทคโนโลยกีารยอ้ม 3(2-2-5) 
HS 334 Dyeing Technology  
คส 335 การทดสอบสิ7งทอ  3(2-2-5) 
HS 335 Textile Testing  
คส 337 การตกแต่งสาํเร็จและการดูแลรักษาสิ7งทอ 3(2-2-5) 
HS 337 Textile Finishing and Care  
คส 342 อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 1 3(2-2-5) 
HS 342 Garment Industry I  
คส 344 การสร้างแบบตดั 2(1-2-3) 
HS 344 Pattern Making  
คส 441 การจดัการสินคา้เครื7องนุ่งห่ม  2(2-0-4) 
HS 441 Garment Merchandising  

  2.2.2   รายวิชาเฉพาะด้านบังคับสําหรับนิสิตที&เลือกเรียนเน้นในกลุ่มวิชาอาหารและ
โภชนาการ กาํหนดใหเ้รียน 28 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนีJ  
คม  241 ชีวเคมี 1  3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
คม 296 ปฏิบติัการชีวเคมี  1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
ชว  271 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้ 4(3-3-6) 
BI  271 Fundamentals of Microbiology and Parasitology  
ชว  352 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  4(3-3-6) 
BI  352 Anatomy and Physiology  
คส 211 วิทยาการอาหาร 3(2-2-5) 
HS 211 The Science of Foods  
คส 221 โภชนาการ 3(3-0-6) 
HS 221 Nutrition  
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คส 311 หลกัการประกอบอาหาร 2(1-2-3) 
HS 311  Principles of Food Preparation  
คส 312 การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
HS 312 Food Service System Management  
คส 322 โภชนาการในวยัต่างๆ  3(2-2-5) 
HS 322 Nutrition in Life Cycle  
คส 413 การบริการการจดัเลีJยง 2(1-2-3) 
HS 413 Catering Service  

2.2.3   รายวิชาเฉพาะด้านบังคับสําหรับนิสิตที&เลือกเรียนเน้นในกลุ่มวิชาการกําหนดอาหารและ             
โภชนบําบัด กาํหนดใหเ้รียน 28 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนีJ  
คม  241 ชีวเคมี 1  3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
คม 296 ปฏิบติัการชีวเคมี  1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
ชว  271 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้ 4(3-3-6) 
BI  271 Fundamentals of Microbiology and Parasitology  
ชว  352 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  4(3-3-6) 
BI  352 Anatomy and Physiology  
คส 221* โภชนาการ 3(3-0-6) 
HS 221 Nutrition  
คส 312* การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
HS 312 Food Service System Management  
คส 321* หลกัโภชนาการและการกาํหนดอาหาร 3(2-2-5) 
HS 321 Principles of Nutrition and Dietetics  
คส 323* โภชนบาํบดัทางการแพทย ์ 4(3-2-7) 
HS 323 Medical Nutrition Therapy  
คส 426* การให้คาํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อการปรับเปลี7ยน

พฤติกรรม 
3(2-2-5) 

HS 426 Nutrition Counseling for Behavior Modification   
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2.3  วิชาเฉพาะด้านเลอืก     
2.3.1  สําหรับนิสิตที&เลือกเรียนเน้นในกลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม  กาํหนดให้เรียนไม่นอ้ยกว่า           

15  หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนีJ  
คส 331 สรีรวิทยากบัเสืJอผา้ 2(2-0-4) 
HS 331 Physiology and Clothing  
คส 336 เทคโนโลยกีารพิมพผ์า้      3(2-2-5) 
HS 336 Textile Printing Technology  
คส 341 การออกแบบเครื7องแต่งกาย 1 2(1-2-3) 
HS 341 Apparel Design and Sketching I  
คส 343 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 2 2(1-2-3) 
HS 343 Clothing Construction Techniques II  
คส 431 สัมมนาทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 1(0-2-1) 
HS 431 Seminar in Textile and Garment  
คส 432 เคหะสิ7งทอ 2(1-2-3) 
HS 432 Home Textile  
คส 433 การพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(1-2-3) 
HS 433 Textile and Clothing Product Development  
คส 434 หวัขอ้พิเศษทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4) 
HS 434 Special Topics in Textile and Clothing  
คส 435 นวตักรรมสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4) 
HS 435 Innovation for Textile and Clothing   
คส 442  อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 2 3(2-2-5) 
HS 442 Garment Industry II  
คส 443 การออกแบบเครื7องแต่งกาย 2  2(1-2-3) 
HS 443 Apparel Design and Sketching II  
คส 444 เสืJอผา้บุรุษ  2(1-3-2) 
HS 444 Men’s Wear  
คส 445 การควบคุมคุณภาพเสืJอผา้ 3(3-0-6) 
HS 445 Garment Quality Control  
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คส 446  เสืJอเทเลอร์ 2(1-3-2) 
HS 446 Tailoring  
คส 447 เสืJอผา้เด็ก 2(1-3-2) 
HS 447 Children’s Wear  

2.3.2  สําหรับนิสิตที&เลือกเรียนเน้นในกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า              
15  หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนีJ  
คส 313 การถนอมอาหารและการแปรรูป 3(2-2-5) 
HS 313 Food Preservation and Processing  
คส 314 ความปลอดภยัอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 
HS 314  Food Safety and Sanitation   
คส 315 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร     2(1-2-3) 
HS 315 Food Product Development  
คส 411  วฒันธรรมอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 2(1-2-3) 
HS 411 Culture Aspects of Thai Cuisine and International Cuisine  
คส 412  วิทยาการขนมอบ 2(1-2-3) 
HS 412  Bakery Science  
คส 421  โภชนาการชุมชน  3(2-2-5) 
HS 421 Community Nutrition  
คส 422 แนวโนม้ทางอาหารและโภชนาการ 2(1-2-3) 
HS 422 Trends in Food and Nutrition  
คส 423 ผลิตภณัฑอ์าหารเพื7อสุขภาพ 2(1-2-3) 
HS 423 Health Food Products  
คส 424 หวัขอ้พิเศษทางอาหารและโภชนาการ 2(2-0-4) 
HS 424 Special Topics in Food and Nutrition  

2.3.3  สําหรับนิสิตที&เลือกเรียนเน้นในกลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด กาํหนดให้เรียน 
ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนีJ  

คส222*  วิทยาศาสตร์การอาหารเบืJองตน้  3(3-0-6) 
HS 222  Basic Food Science  
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คส 311 หลกัการประกอบอาหาร 2(1-2-3) 
HS 311  Principles of Food Preparation  
คส 313 การถนอมอาหารและการแปรรูป 3(2-2-5) 
HS 313 Food Preservation and Processing  
คส 314* ความปลอดภยัอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 
HS 314  Food Safety and Sanitation   
คส 315 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร     2(1-2-3) 
HS 315 Food  Product Development  
คส 322* โภชนาการในวยัต่างๆ  3(2-2-5) 
HS 322 Nutrition in Life Cycle  
คส 324  ชีวเคมีประยกุตส์าํหรับโภชนาการ 3(2-2-5) 
HS 324  Applied Biochemistry for Nutrition  
คส 325 โภชนาการสาํหรับการออกกาํลงักายและการกีฬา  2(1-2-3) 
HS 325  Nutrition for Exercises and Sports  
คส 412   วิทยาการขนมอบ 2(1-2-3) 
HS 412   Bakery Science  
คส 413  การบริการการจดัเลีJยง 2(1-2-3) 
HS 413  Catering Service  
คส421*  โภชนาการชุมชน  3(2-2-5) 
HS 421 Community Nutrition  
คส 422 แนวโนม้ทางอาหารและโภชนาการ 2(1-2-3) 
HS 422 Trends in Food and Nutrition  
คส 423 ผลิตภณัฑอ์าหารเพื7อสุขภาพ 2(1-2-3) 
HS 423 Health Food Products  
คส 424 หวัขอ้พิเศษทางอาหารและโภชนาการ 2(2-0-4) 
HS 424 Special Topics in Food and Nutrition  
คส 425* การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
HS 425 Nutrition Assessment  
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ชว 453    พยาธิสรีรวิทยา                       3(3-0-6) 
BI 453   Pathophysiology  

 

หมายเหตุ:    รายวิชาที&มีเครื&องหมาย *   มีทั`งหมด 10 รายวิชา  เป็นรายวิชาที7สมาคมนกักาํหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย กาํหนดให้ ผูเ้รียนที7เน้นกลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบัด และมีความ
ประสงคจ์ะประกอบอาชีพเป็นนักกาํหนดอาหารในโรงพยาบาล จะตอ้งเรียนรายวิชาเหล่านีJ เป็น
เกณฑข์ัJนตํ7า  (ที7มา :  http://www.dietitian.in.th/becomedietitian) รายละเอียดในภาคผนวก  ญ 

  

3.1.3.3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   
กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต โดยใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที7เปิด

สอนในมหาวทิยาลยั   ยกเวน้รายวิชาที7เป็นพืJนฐานของวิชาเอก 
 

ความหมายของเลขรหัสวชิา 

1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
คส หรือ HS หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสถิติ 
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวทิยาศาสตร์ 

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข  
เลขรหัสตวัแรก หมายถึง ชันปีที�เปิดสอน 
เลขรหัสตวักลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตวัสุดทา้ย หมายถึง ลาํดบัรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหสัตวักลาง 
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3.  ความหมายของเลขรหัสวชิา   สาขาวชิา คหกรรมศาสตร์ 
เลขรหัสตวัแรก หมายถึง ชันปีที�เปิดสอน 
เลขรหัสตวักลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตวัสุดทา้ย หมายถึง ลาํดบัรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหสัตวักลาง 

      ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ 
เลขรหัสตวักลาง  0 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นพืนฐานคหกรรมศาสตร์ 
เลขรหัสตวักลาง  1 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นอาหาร 
เลขรหัสตวักลาง  2 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นโภชนาการและโภชนบาํบดั 
เลขรหัสตวักลาง  3 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นสิ�งทอ 
เลขรหัสตวักลาง  4 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นเครื�องนุ่งห่ม 
เลขรหัสตวักลาง  5 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นพฒันาการครอบครัวและชุมชน 
เลขรหัสตวักลาง  6 หมายถึง หมวดวิชาทางดา้นทรัพยากรและธุรกิจการใหบ้ริการ 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกติ 
เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเลบ็ตวัที7 1 หมายถึง จาํนวนชั�วโมงบรรยายต่อ 1 สัปดาห์ 
เลขรหัสในวงเลบ็ตวัที7 2 หมายถึง จาํนวนชั�วโมงปฏิบติัการต่อ 1 สัปดาห์ 
เลขรหัสในวงเลบ็ตวัที7 3 หมายถึง จาํนวนชั�วโมงที�ศึกษาดว้ยตนเองต่อ 1 สัปดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
แผนการศึกษา 

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม 
ช̀ันปีที& 1 

 

ปีที& 1 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 1 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    9 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   9 หน่วยกิต 
มศว 121 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื7อการสื7อสาร 3(2-2-5) 

สื7อสาร 1  (หรือ มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน)์  
(หรือ มศว 123 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสาร  มศว 122 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) 

นานาชาติ 1)  สื7อสาร 2  
มศว 141 ทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) (หรือ มศว 124 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสาร  
มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวติเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) นานาชาติ 2)  
  มศว 151  การศึกษาทั7วไปเพื7อพฒันามนุษย ์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  11 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน  3 หน่วยกิต 
คณ 115  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) คณ 116  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
คม 100  เคมีทั7วไป 1 3(3-0-6)   
คม 190  ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 1 1(0-2-1)   
ชว 101  ชีววทิยา 1 3(3-0-6)   
ชว 191  ปฏิบติัการชีววทิยา  1 1(0-2-1)   

  วิชาแกนเฉพาะสาขา 7 หน่วยกิต 

  คม 101 เคมีทั7วไป 2 3(3-0-6) 

  คม 191 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 2 1(0-2-1) 

  ชว 102 ชีววทิยา 2 3(3-0-6) 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม 

ช̀ันปีที& 2 
 

ปีที& 2 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 2 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   3 หน่วยกิต 
มศว 251 มนุษยก์บัสังคม 3(2-2-5) มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพื7อชีวติ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 13 หน่วยกิต 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 4 หน่วยกิต   
ฟส 100  ฟิสิกส์ทั7วไป 3(3-0-6)   
ฟส 180  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั7วไป 1(0-2-1)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 14 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 13 หน่วยกิต 
คม 221  เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทาง 2(1-2-3) 
คม 292  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) คหกรรมศาสตร์  
คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) คส 241 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 1 2(1-2-3) 
คส 231 วทิยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 3(2-2-5) คส 332 เคมีสิ7งทอ 3(2-2-5) 
คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและ 3(3-0-6) คส 333 เสน้ใยสิ7งทอ      2(1-2-3) 

ชุมชน  สถ 243 วธีิการทางสถิติ 4(4-1-7) 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม 

ช̀ันปีที& 3 
 

ปีที& 3 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 3 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   3 หน่วยกิต 
มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ 3(2-2-5) มศว 371  ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม 3(2-2-5) 

จริยธรรม  และเทคโนโลย ี  

หมวดวิชาเฉพาะ  15 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 

วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู้    3 หน่วยกิต   
วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวทิยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 10 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ  12 หน่วยกิต 
คส 232  โครงสร้างผา้ 2(1-2-3) คส 301  การวจิยัและการเขียนเอกสาร               3(3-0-6) 
คส 334   เทคโนโลยกีารยอ้ม 3(2-2-5) ทางคหกรรมศาสตร์  
คส 337  การตกแต่งสาํเร็จและการดูแลรักษา

สิ7งทอ 
3(2-2-5) คส 335  การทดสอบสิ7งทอ 3(2-2-5) 

คส 344  การสร้างแบบตดั 2(1-2-3) คส 342  อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 1 3(2-2-5) 
  คส 361  การจดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์              2(2-0-4) 
  คส 402 สมัมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 
วิชาเฉพาะด้านเลอืก 2 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลอืก 3 หน่วยกิต 
    

รวมจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต        รวมจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม 

ช̀ันปีที& 4 
 

ปีที& 4 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 4 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 7 หน่วยกิต 

วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต   
วทศ 302 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 6 หน่วยกิต   
คส 401  การฝึกงาน 2(0-20-0)   
คส 403 โครงงานวจิยั  2(0-6-0)   
คส 441  การจดัการสินคา้และเครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4)   
วิชาเฉพาะด้านเลอืก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก 7 หน่วยกิต 
    

หมวดวิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต หมวดวิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต 
    

รวมจํานวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต        รวมจํานวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

ช̀ันปีที& 1 
 

ปีที& 1 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 1 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    9 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   9 หน่วยกิต 
มศว 121 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื7อการสื7อสาร 3(2-2-5) 

สื7อสาร 1  (หรือ มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน)์  
(หรือ มศว 123 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสาร  มศว 122 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) 

นานาชาติ 1)  สื7อสาร 2  
มศว 141 ทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) (หรือ มศว 124 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสาร  
มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวติเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) นานาชาติ 2)  
  มศว 151  การศึกษาทั7วไปเพื7อพฒันามนุษย ์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ  11 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 3 หน่วยกิต 
คณ 115  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
คม 100  เคมีทั7วไป 1 3(3-0-6)   
คม 190  ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 1 1(0-2-1)   
ชว 101   ชีววทิยา 1 3(3-0-6)   
ชว 191  ปฏิบติัการชีววทิยา  1 1(0-2-1)   

  วิชาแกนเฉพาะสาขา 7 หน่วยกิต 

  คม 101 เคมีทั7วไป 2 3(3-0-6) 

  คม 191 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 2 1(0-2-1) 

  ชว 102 ชีววทิยา 2 3(3-0-6) 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

ช̀ันปีที& 2 
 

ปีที& 2 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 2 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   3 หน่วยกิต 
มศว 251 มนุษยก์บัสังคม 3(2-2-5) มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพื7อชีวติ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 17 หน่วยกิต 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 4 หน่วยกิต   
ฟส 100  ฟิสิกส์ทั7วไป 3(3-0-6)   
ฟส 180  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั7วไป 1(0-2-1)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 14 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 17 หน่วยกิต 
คม 221  เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทาง 2(1-2-3) 
คม 292  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) คหกรรมศาสตร์  
คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) คส 211 วทิยาการอาหาร 3(2-2-5) 
คส 221 โภชนาการ 3(3-0-6) ชว 271 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้ 4(3-3-6) 
คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและ 3(3-0-6) ชว 352 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา 4(3-3-6) 

ชุมชน  สถ 243 วธีิการทางสถิติ 4(4-1-7) 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

ช̀ันปีที& 3 
 

ปีที& 3 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 3 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   3 หน่วยกิต 
มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ 3(2-2-5) มศว 371  ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม 3(2-2-5) 

จริยธรรม  และเทคโนโลย ี  

หมวดวิชาเฉพาะ  15 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 

วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู้  3 หน่วยกิต   
วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวทิยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 9 หน่วยกิต 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) คส 301  การวจิยัและการเขียนเอกสาร               3(3-0-6) 
คม 296  ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) ทางคหกรรมศาสตร์  
คส 311 หลกัการประกอบอาหาร 2(1-2-3) คส 312  การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
คส 322 โภชนาการในวยัต่างๆ 3(2-2-5) คส 361  การจดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์              2(2-0-4) 
  คส 402 สมัมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลอืก  6 หน่วยกิต 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต        รวมจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

ช̀ันปีที& 4 
 

ปีที& 4 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 4 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   11 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 4 หน่วยกิต 

วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต   
วทศ 302 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 2 หน่วยกิต 
คส 401  การฝึกงาน 2(0-20-0) คส 413  การบริการการจดัเลีJยง 2(1-2-3) 
คส 403 โครงงานวจิยั  2(0-6-0)   
วิชาเฉพาะด้านเลอืก 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก  2 หน่วยกิต 

    

หมวดวิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต หมวดวิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต  14 หน่วยกิต        รวมจํานวนหน่วยกิต  7 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด 

ช̀ันปีที& 1 
 

ปีที& 1 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 1 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    9 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   9 หน่วยกิต 
มศว 121 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื7อการสื7อสาร 3(2-2-5) 

สื7อสาร 1  (หรือ มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน)์  
(หรือ มศว 123 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสาร  มศว 122 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) 

นานาชาติ 1)  สื7อสาร 2  
มศว 141 ทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) (หรือ มศว 124 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสาร  
มศว 145 สุขภาวะและวถีิชีวติเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) นานาชาติ 2)  
  มศว 151  การศึกษาทั7วไปเพื7อพฒันามนุษย ์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ  11 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 10 หน่วยกิต 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน  3 หน่วยกิต 
คณ 115  แคลคูลสั  1 3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
คม 100  เคมีทั7วไป 1 3(3-0-6)   
คม 190  ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 1 1(0-2-1)   
ชว 101   ชีววทิยา 1 3(3-0-6)   
ชว 191  ปฏิบติัการชีววทิยา  1 1(0-2-1)   

  วิชาแกนเฉพาะสาขา 7 หน่วยกิต 

  คม 101 เคมีทั7วไป 2 3(3-0-6) 

  คม 191 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 2 1(0-2-1) 

  ชว 102 ชีววทิยา 2 3(3-0-6) 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด 

ช̀ันปีที& 2 
 

ปีที& 2 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 2 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   3 หน่วยกิต 
มศว 251 มนุษยก์บัสังคม 3(2-2-5) มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพื7อชีวติ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 17 หน่วยกิต 

วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน̀ฐาน 4 หน่วยกิต   
ฟส 100  ฟิสิกส์ทั7วไป 3(3-0-6)   
ฟส 180  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั7วไป 1(0-2-1)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ    14 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ    14 หน่วยกิต 
คม 221  เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทาง 2(1-2-3) 
คม 292  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) คหกรรมศาสตร์  
คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) ชว 271 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้ 4(3-3-6) 
คส 221 โภชนาการ 3(3-0-6) ชว 352  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา 4(3-3-6) 
คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและ 3(3-0-6) สถ 243 วธีิการทางสถิติ 4(4-1-7) 

ชุมชน    
  วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต 

    

รวมจํานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด 

ช̀ันปีที& 3 
 

ปีที& 3 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 3 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป    3 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั&วไป   3 หน่วยกิต 
มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ 3(2-2-5) มศว 371  ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรม 3(2-2-5) 

จริยธรรม  และเทคโนโลย ี  

หมวดวิชาเฉพาะ  15 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต 

วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต   
วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวทิยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 7 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ  13 หน่วยกิต 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) คส 301  การวจิยัและการเขียนเอกสาร               3(3-0-6) 
คม 296  ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) ทางคหกรรมศาสตร์  
คส 321  หลกัโภชนาการและการกาํหนด 3(2-2-5) คส 312  การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 

อาหาร  คส 323  โภชนบาํบดัทางการแพทย ์ 4(2-3-7) 

  คส 361  การจดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์              2(2-0-4) 
  คส 402  สมัมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 5 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลอืก 3 หน่วยกิต 
    

รวมจํานวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต        รวมจํานวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด 

ช̀ันปีที& 4 
 

ปีที& 4 ภาคการศึกษาที& 1 หน่วยกิต ปีที& 4 ภาคการศึกษาที& 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   9 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 5 หน่วยกิต 

วิชาพฒันาทักษะการเรียนรู้   3 หน่วยกิต   
วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 3 หน่วยกิต 
คส 401  การฝึกงาน 2(0-20-0) คส 426  การใหค้าํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อ 3(2-2-5) 
คส 403 โครงงานวจิยั  2(0-6-0) การปรับเปลี7ยนพฤติกรรม  

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 2 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก  2 หน่วยกิต 
    

หมวดวิชาเลอืกเสรี 4 หน่วยกิต หมวดวิชาเลอืกเสรี 2 หน่วยกิต 
    

รวมจํานวนหน่วยกิต 13 หน่วยกิต        รวมจํานวนหน่วยกิต  7  หน่วยกิต 
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3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  
ดูในภาคผนวก ข 

3.2  ชื&อ สกุล  ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย์  และเลขประจาํตัวประชาชน   

3.2.1 อาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

ลําดบั ชื&อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ปีที&และสถาบันที&สําเร็จการศึกษา 
เลขประจาํตัว

ประชาชน 
1 นางทศัณีวรรณ  ภู่อารีย ์* ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)              

พ.ศ. 2520  มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (โภชนศาสตร์)  พ.ศ. 2522 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ด. (โภชนศาสตร์)  พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx  

2 นางสาววลยักร 
นิตยพฒัน์ * 

อาจารย ์ วท.บ. (พอลิเมอร์และสิ7งทอ)           
พ.ศ. 2544  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ
ยกุตแ์ละเทคโนโลยสิี7งทอ)               
พ.ศ. 2547  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วท.ด. (วสัดุศาสตร์)  พ.ศ. 2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx  

3 นางสาวศิรินนัท ์               
แก่นทอง 

อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั7วไป)  พ.ศ. 
2539  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ
ยกุตแ์ละ เทคโนโลยสิี7งทอ) พ.ศ. 
2541  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Ph.D. (Textile Chemistry and 
Coloration Technology) พ.ศ. 2549 
The University of Manchester, UK 

xxxxxxxxxxxxx  
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ลาํดบั ชื&อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ปีที&และสถาบันที&สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
4 นางสิริมนต ์ ชายเกตุ อาจารย ์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  พ.ศ. 2534 

วิทยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย 
วท.ม. (โภชนศาสตร์) พ.ศ. 2539 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด. อายรุศาสตร์เขตร้อน (แขนง
วิชาชีวเคมีทางโภชนาการ) พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx  

5 นางสาววีณา  ทองรอด * อาจารย ์ ค.บ.  (คหกรรมศาสตร์)  พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ  พ.ศ. 2552 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx  

หมายเหตุ  * อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 
 

3.2.2 อาจารย์ประจาํ 

ลาํดบั ชื&อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ปีที&และสถาบันที&สําเร็จการศึกษา 
เลขประจาํตัว

ประชาชน 
1 นางทศัณีวรรณ  ภู่อารีย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)                  

พ.ศ. 2520   มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (โภชนศาสตร์)  พ.ศ. 2522 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ด. (โภชนศาสตร์)  พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx  
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ลําดบั ชื&อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ปีที&และสถาบันที&สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
2 นางสาวชาติรส  การะเวก อาจารย ์ ค.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา) เกียรติ

นิยม  พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพฯ      
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)              
พ.ศ. 2544  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx  

3 นางสาววลยักร 
นิตยพฒัน์ 

อาจารย ์ วท.บ. (พอลิเมอร์และสิ�งทอ)                  
พ.ศ. 2544  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยกุต์
และเทคโนโลยสิี�งทอ)  พ.ศ. 2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ด. (วสัดุศาสตร์)  พ.ศ. 2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx  

4 นางสาวศิรินนัท ์                
แก่นทอง 

อาจารย ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั�วไป) พ.ศ.  2539 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยกุต์
และเทคโนโลยสิี�งทอ) พ.ศ. 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Ph.D. (Textile Chemistry and 
Coloration Technology) พ.ศ. 2549 
The University of Manchester, UK 

xxxxxxxxxxxxx  

5 นางสิริมนต ์ ชายเกตุ อาจารย ์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  พ.ศ. 2534 
วิทยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย 
วท.ม. (โภชนศาสตร์) พ.ศ. 2539 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx  
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ลาํดบั ชื&อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ปีที&และสถาบันที&สําเร็จการศึกษา 
เลขประจาํตัว

ประชาชน 
   ปร.ด. อายรุศาสตร์เขตร้อน (แขนงวิชา

ชีวเคมีทางโภชนาการ) พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

6 นางสาววีณา  ทองรอด อาจารย ์ ค.บ.  (คหกรรมศาสตร์)  พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ  พ.ศ. 2552 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx  

 
3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ลาํดบั ชื&อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวชิา สถานที&ทํางาน 

1 นางมณฑา  โกเฮง รอง
ศาสตราจารย ์

กศ.บ. (ชีววิทยา) 
M.S. (Textile Science) 

ขา้ราชการเกษียณ  คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยั                    
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2 นายสุรชยั  จิวเจริญสกุล รอง
ศาสตราจารย ์

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คห 
กรรมศาสตร์) 
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) 
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 

ภาควิชาอาชีวศึกษา              
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3 นางจารุวรรณ  ฉัตรทอง ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววทิยา) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยั           
ราชภฏัสวนสุนนัทา 

4 นางรัชนี  ลาชโรจน์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

กส.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
M.Ed. (Family Relations 
and Child Development) 

ขา้ราชการเกษียณ   คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยั                    
ศรีนครินทรวิโรฒ 

5 นางสาวนนัทพร   อคันิจ อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยอีาหาร) 
เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยั          
ราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ลาํดบั ชื&อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวชิา สถานที&ทํางาน 

6 นางสาวสุพฒัน์ชลี                  
เติมพิทยาไพสิฐ 

อาจารย ์ วท.บ (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 
วท.ม. (พฒันา
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
เกษตร) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยั        
ราชภฏัสวนสุนนัทา 

7 นางสาวอุบลรัตน์                   
ศิลาพงษ์ 

อาจารย ์ ศศ.บ. (มณัฑนศิลป์) 
M.A. (Fine Art & Interior 
Design) 

ขา้ราชการเกษียณ  คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยั                    
ศรีนครินทรวิโรฒ 

8 นายจุมพล                             
กาญจนปัญญาคม 

- วท.บ.(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร) 

ผูป้ระกอบธุรกิจร้านผลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอรี�  

9 นางประภาพรรณ                             
ปิ� นสุวรรณ 

- อ.บ. พนักงานเกษียณ                   
โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล  

 

4. องค์ประกอบเกี&ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

 4.1  คําอธิบายรายวิชา [คส 401 การฝึกงาน 2(0-20-0)] 
 เพิ7มประสบการณ์วิชาชีพ  และนําความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์  อาหาร โภชนาการ โภชนบาํบัด 
วิทยาศาสตร์สิ7 งทอ และเครื7 องนุ่งห่มไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยฝึกงานทัJ งด้านวิชาการและวิชาชีพใน
หน่วยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจที7เกี7ยวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 ชั7วโมง 

 4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
       4.2.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  -  มีระเบียบวินยั โดยผูเ้รียนมีความตรงต่อเวลาเมื7อไปฝึกงานที7หน่วยงานต่างๆ 

-  มีความรับผดิชอบต่องานที7ไดรั้บมอบหมายจากสถานที7ที7นิสิตฝึกงาน 
  -  มีจิตสาธารณะและการเสียสละเพื7อส่วนรวม 
       4.2.2   ด้านความรู้ 
  -  นาํความรู้ ความสามารถ ดา้นคหกรรมศาสตร์ไปใชใ้นการทาํงานนอกเหนือจากภาคทฤษฏี 
โดยฝึกงานในหน่วยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจที7เกี7ยวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชั7วโมง  
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                        4.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  -  นาํความรู้ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ที7เรียนมาไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่างๆในการฝึกงาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  - ประมวลหรือสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ และประสบการณ์ที7ไดรั้บจากการฝึกปฏิบตัิงานเพื7อให้
ไดข้อ้สรุปที7เป็นประโยชน์ 
  - ประเมินตนเองจากการไปฝึกงาน และสามารถวเิคราะห์ปัญหาตลอดจนคิดหาแนวทางใน
การพฒันาตนเองได ้
      4.2.4  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 
  - เขา้ใจและพฒันาทกัษะการใชชี้วิต ในฐานะผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานราชการ เอกชน และที7
เกี7ยวขอ้ง 

- เรียนรู้และสามารถทาํงานภายใตว้ฒันธรรมองคก์รของหน่วยงานที7ไปฝึกงาน 
- มีภาวะผูน้าํ  โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้7นในฐานะผูน้าํและสมาชิกที7ดีของหน่วยงานที7ไป

ฝึกงาน 

 4.3   ช่วงเวลา (การฝึกงาน) 
  ปลายเดือนมีนาคม ถึงสิJนเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 

 4.4  การจัดเวลาและตารางสอน 
  ชัJนปีที7  4   ภาคเรียนที7  1  

 4.5  ความรู้และ/หรือหัวข้อการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
4.5.1  สําหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม 

   1)  การปฏิบติังานในส่วนงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  ไดแ้ก่ 
    -  การวิจยัผลิตภณัฑใ์หม่ และการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑปั์จจุบนั 
    -   การสร้างสูตรการผลิต เช่น สูตรยอ้ม พิมพ ์ตกแต่งสาํเร็จ 
   2)  การปฏิบติังานในส่วนการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ 

3)  การปฏิบตัิงานในกระบวนการผลิตเส้นใย เส้นดา้ย ผา้ผนื การยอ้ม การพิมพ ์การ
ตกแต่งสาํเร็จ และผลิตภณัฑ์สาํเร็จรูป 

4)  การปฏิบตัิงานในส่วนการติดต่อ จดัซืJอ ขาย วสัดุและผลิตภณัฑ์สิ7งทอ 
5)  การปฏิบตัิงานในส่วนงานออกแบบ สร้างแบบ ตดัเยบ็ ผลิตภณัฑสิ์7งทอ 
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4.5.2  สําหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
1) ระบบการบริหารงานของฝ่ายครัวต่างๆ เช่น ครัวร้อน ครัวเยน็ ครัวเบเกอรี7  

   2) การสั7งอาหาร การวางแผนการจดัเตรียม ผลิต และบริการอาหาร 
   3) การจดัซืJอ คดัเลือก ตรวจรับวตัถุดิบ 
   4) การเตรียมอาหาร การผลิตอาหาร และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 

 5) การฝึกทกัษะการเตรียมอาหารในแผนกต่างๆ เช่น หน่วยผกั ครัวขนมอบ                  
ครัวอบ-ยา่ง ครัวร้อน ครัวเยน็ หน่วยปลา หน่วยซอส 

   6) การตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน และสวยงาม 
4.5.3  สําหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหาร                          

และโภชนบําบัด 
  1) ระบบการบริหารงานของฝ่ายโภชนาการ 

2) การสั7งอาหารผูป่้วย การวางแผนการจดัเตรียม ผลิต และบริการอาหารผูป่้วย
จาํนวนมาก 

3) การจดัซืJอ คดัเลือก ตรวจรับวตัถุดิบ 
4) การเตรียมอาหาร การผลิตอาหาร และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 5) การบริการอาหารทั7วไป 
 6) การบริการอาหารผูป่้วยเฉพาะโรค 
 7) การกาํหนด การเตรียมการผลิต และการบริการอาหารปั7นผสม 
 8) การจดัการสุขาภิบาลและความปลอดภยัของอาหารโรงพยาบาล 
 9) เรียนรู้ระบบการดูแลผูป่้วยทางโภชนาการโดยทีมสหสาขาวิชา (Medical 

Nutrition Therapy) 
 10) การเยี7ยมผูป่้วยที7หอผูป่้วย 
 11) การให้คาํแนะนาํดา้นโภชนบาํบดัแก่ผูป่้วย 

4.6  หน่วยงานที&ให้ความร่วมมือในการรับนิสิตเข้าฝึกงาน 
  แสดงขอ้มูลใน ภาคผนวก  ญ 

 4.7  กระบวนการประเมินผล  
  1)  นิสิตเขยีนรายงานความรู้ ประสบการณ์ที7ไดรั้บจากการฝึกงานตลอดระยะเวลา 300 ชั7วโมง 
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  2)  นิสิตนาํเสนอการรายงานผลการฝึกงานในที7ประชุม คณาจารย ์ เพื7อนนิสิต และนิสิตชัJนปี
ที7 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื7อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกนั 

3). การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลจากหัวหน้าและบุคลากรในหน่วยงานที7ฝึก และ
จากขอ้มูลและคุณภาพของเล่มรายงานผลการฝึกงาน  และจากการนาํเสนอการรายงานผลการฝึกงานในที7
ประชุม 

4)  ผลประเมินเป็น S ซึ7 งหมายถึง ผลการฝึกงานเป็นที7พอใจ (Satisfactory) และ U ซึ7 งหมายถึง 
ผลการฝึกงานไม่เป็นที7พอใจ (Unsatisfactory) 

5. ข้อกาํหนดเกี&ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

5.1 คาํอธิบายรายวชิา [คส 403 โครงงานวจัิย  2 (0-6-3)] 
ศึกษาคน้ควา้กาํหนดปัญหาวิจยั  การออกแบบการวิจัยหรือทดลอง  การดาํเนินการวิจัย การ

วิเคราะห์ขอ้มูลเกี7ยวกบัปัญหาที7เกี7ยวข้องกบัด้านคหกรรมศาสตร์ (ไดแ้ก่ อาหาร โภชนาการ โภชนบาํบัด 
คุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์สิ7 งทอ และเครื7 องนุ่งห่ม) แลว้นาํมาเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน ตลอดจนการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอนัเป็นประโยชน์ต่อวชิาชีพและการพฒันาประเทศ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรรม 
- มีระเบียบวินยั โดยผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นประจาํสมํ7าเสมอตามกาํหนด และ ตรงต่อ

เวลา  
- มีจิตสาธารณะ โดยผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวมของกิจกรรมและ

โครงการในรายวิชา 

 5.2.2   ด้านความรู้ 
- สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ โดยผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้ว

ทางการวจิยัที7เกี7ยวขอ้งกบัคหกรรมศาสตร์ได ้

5.2.3   ด้านทักษะทางปัญญา 
- สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์  โดย

ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางคหกรรมศาสตร์ได ้ 
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- มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ที7หลากหลายได้
อย่างถูกตอ้งและเพื7อนาํไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม โดยผูเ้รียนสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจยัที7เหมาะสมกบั
ปัญหาทางคหกรรมศาสตร์ได้  วางแผนการทํางานโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ได้  และสามารถ
ดาํเนินการศึกษาวิจยัโครงงานทางคหกรรมศาสตร์จนบงัเกิดผลสาํเร็จ 

5.2.4   ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
- มีภาวะผูน้าํ โดยสามารถทาํงานและสมาชิกที7ดี โดยผูเ้รียนสามารถทาํงานโครงงานวิจัย

ทางคหกรรมศาสตร์ร่วมกบัผูร่้วมวิจยัไดจ้นบงัเกิดผลสาํเร็จ 

5.2.5  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื7อการวิเคราะห์ ประมวลผลการ

แกปั้ญหาและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม โดยผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

- มีทกัษะในการสื7อสารภาษาไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัJงการเลือกใชรู้ปแบบการ
สื7อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยสามารถ เขยีนรายงานการวจิยัตามแบบที7ถูกตอ้ง และสามารถนาํเสนอผลงานวิจยั
ต่อสาธารณชนในรูปแบบการรายงาน/บรรยาย/อภิปราย และการจดันิทรรศการได ้

- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะกบัสถานการณ์  โดยผูเ้รียนสามารถสืบคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์ 
และสรุปผลเป็นผลงานโครงงานวิจยัทางคหกรรมศาสตร์ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 

5.3  ช่วงเวลา  

ภาคเรียนที7 1  และภาคเรียนที7 2  ของชัJนปีที7  4  

5.4  จํานวนหน่วยกติ   

2 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

ผูเ้รียนทําโครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์  โดยมีอาจารย์ที7ปรึกษาให้การเตรียมการ ให้
คาํแนะนาํ  และช่วยเหลือทางดา้นวิชาการแก่ผูเ้รียนเป็นขัJนตอน ดงัต่อไปนีJ  
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   1)  จดัทาํเล่มคู่มือการทาํโครงงานวิจยัทางคหกรรมศาสตร์ ให้แก่ผูเ้รียน คนละ 1 เล่ม 

 2)  แนะนาํรายวชิา ปฐมนิเทศนิสิต เรื7อง แนวทางการทาํวจิยั และแนะนาํอาจารยที์7ปรึกษาการวิจยั
ต่อผูเ้รียน 

 3)  อาจารยบ์รรยายทบทวนความรู้ เรื7 อง ความรู้พืJนฐานการทาํวิจัย การค้นหาปัญหาวิจัย               
การเขียนโครงร่างการวิจยั กระบวนการทาํวิจยั สถิติที7เกี7ยวขอ้ง การเขียนรายงานโครงการวิจยั และการเผยแพร่
ผลงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ 

   4)  ผูเ้รียนคน้หาขอ้มูลและเลือกหัวขอ้ที7จะทาํวิจยั และเขียนหัวขอ้ปัญหาพิเศษพร้อมแนวทางการ
ทาํวิจยัอยา่งคร่าวๆ 

 5)  ผูเ้รียนพบอาจารยที์7ปรึกษา เพื7อปรึกษาหารือในหัวขอ้วจิยั และการเขียนโครงร่าง 

 6)  ผูเ้รียนนาํเสนอโครงร่างการวิจยัในชัJนเรียน เพื7อพิจารณา ปรับปรุงแกไ้ข  

 7)  ผูเ้รียนเขียนโครงร่างการวิจยั เพื7อให้เป็นแนวทางในการทาํวิจยัตลอดภาคเรียน 

 8) ผูเ้รียนดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัย ตามกรอบโครงร่างการวิจัย ภายใต้การให้
คาํปรึกษา กาํกบั ดูแล ของอาจารยที์7ปรึกษา 

 9)  ผูเ้รียนรายงานผลความกา้วหน้าของการทาํงานโครงการวิจยั อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครัJ ง  
รวม 4 ครัJ ง 

10)  เมื7องานวิจยัเสร็จสิJน ผูเ้รียนเขียนรายงานผลงานวิจยัเป็นรูปเล่มตามรูปแบบที7กาํหนด ภายใต้
การให้คาํปรึกษา กาํกบั ดูแล ของอาจารยที์7ปรึกษา 

11)  ผูเ้รียนจดัแสดงผลงานวิจยัในรูปแบบบรรยาย รูปแบบโปสเตอร์ และ/หรือรูปแบบบทความ
วิจยัตีพิมพใ์นวารสาร 

12) บทคดัย่อผลงานวิจยัของผูเ้รียนที7เสร็จสิJนเรียบร้อยแลว้ ถูกนําไปรวบรวมตีพิมพ์เป็นเล่ม
รายงานผลงานวิจยัของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  หร้อมทัJงออนไลน์ ในเวป็ไซตข์อง
คณะวิทยาศาสตร์  และตีพิมพ์ใน “วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว”  ซึ7 งเป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ และฉบับ
ออนไลน์ในเวป็ไซต ์ภาควชิาคหกรรมศาสตร์   

 



54 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผลโดยแบบประเมินผล  ซึ7 งประเมินผลใน  4  ดา้น ดงันีJ  

1)   ประเมินผลดา้นเนืJอหาและการปฏิบติังานโดยอาจารยที์7ปรึกษาปัญหาพิเศษเฉพาะ คิดเป็น   
65 % ประกอบดว้ย 
1.1)   การปฏิบติังานวิจยัตามแผนตลอดปีการศึกษา     45 % 
1.2)   รายงานวจิยัปัญหาพิเศษฉบบัสมบูรณ์    20 % 

2)  ประเมินผลดา้นการนาํเสนอโครงการวิจยั โดยคณาจารย ์ นิสิต และผูเ้ขา้ร่วม คิดเป็น             
17 % ประกอบดว้ย 
2.1) การนาํเสนอผลงานในระหว่างภาคการศึกษา รวม 4 ครัJ ง  ประกอบดว้ย 

 การนาํเสนอโครงร่างการวจิยั (proposal)              คิดเป็น 4 % 
 การนาํเสนอผลความกา้วหนา้การวิจยั ครัJ งที7 1     คิดเป็น 4 % 
 การนาํเสนอผลความกา้วหนา้การวิจยั  ครัJ งที7 2    คิดเป็น 4 % 
 การนาํเสนอผลการวิจยัที7เสร็จสมบูรณ์ ครัJ งที7 3    คดิเป็น 5 % 

3)   การแสดงผลงานการวิจยัปัญหาพิเศษต่อที7สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ คิดเป็น 
 8%  ประกอบดว้ย 

 คว ามรั บ ผิด ชอ บในการ จัดง าน ป ร ะเ มินโ ดยอาจา รย์ผู ้ป ระส านง า น                    
คิดเป็น  4 % 

 การแสดงผลงานการวิจัย  ประเ มินโดยคณาจารย์แ ละนิสิตที7 เข้า ร่วม                          
คิดเป็น  4 % 

4)   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเขา้ชัJนเรียน การเขา้ร่วมประชุม 
ความสนใจและตัJงใจในการเรียน การมีปฏิสัมพนัธ์ในชัJนเรียน  ความรับผิดชอบต่องาน
ของส่วนรวม และ ฯลฯ  คิดเป็น  10 % 
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หมวดที& 4  ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั&วไป 

1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
มีคุณลกัษณะพิเศษตามอตัลกัษณ์นิสิต 
มศว  คือ  ใฝ่รู้ตลอดชีวิด  คิดเป็นทาํเป็น 
หนกัเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ  เปี7 ยมจิตสาํนึก
สาธารณะ  มีทกัษะสื7อสาร อ่อนนอ้มถ่อม
ตน  งามดว้ยบุคลิก  พร้อมดว้ยศาสตร์และ
ศิลป์ 

สอดแทรกอตัลกัษณ์ทัJง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายให้นิสิตเขา้ใจความหมายและความสาํคญั
ของอตัลกัษณ์ทัJง 9 ซึ7 งมีความเชื7อมโยงกบัการเรียน การทาํงาน และ
การดาํรงชีวิต จดักิจกรรมทัJงในและนอกชัJนเรียนอยา่งต่อเนื7อง
เพื7อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและพฒันาตนเองให้มี    อตัลกัษณ์ทัJง 
9  และให้นิสิตอภปิรายแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละ
รายวิชาช่วยกระตุน้นิสิตให้พฒันาอตัลกัษณ์ในดา้นใดบา้ง พร้อม
ยกตวัอยา่งการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและประโยชน์ที7ไดรั้บ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทัJงของไทยและประชาคม
นานาชาติ 

(1)   มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีวติ มีความซื7อสัตยสุ์จริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(2)  มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื7อส่วนรวม 
(3)  รับผิดชอบตนเอง ผูอื้7น สังคม และสิ7งแวดลอ้ม 
(4)  มีวนิัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบขององคก์รและสังคม 
(5)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทัJงของไทยและประชาคมนานาชาติ 

2.2  ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ที7กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง 
ผูอื้7น และสังคม 

(1)  มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์กวา้งไกล และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 



56 
 

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทนัการเปลี7ยนแปลงและดาํรง ชีวิตอยา่งมีความสุข
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 

(3)  มีความรู้ ความเขา้ใจเพื7อนมนุษย/์สังคมทัJงไทยและนานาชาติ/กฏหมายในชีวติ ประจาํ-วนั และสามารถนาํ
ความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาและสร้าง สรรคสั์งคม 

(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความจาํเป็นในการมีความ สัมพนัธที์7ถูกตอ้งกบัธรรมชาติแวดลอ้ม 
(5)  มีความรู้พืJนฐานและทกัษะในการดาํรง ชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3   ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผูใ้ฝ่รู้ คิดอยา่งมีเหตุผล และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตได้
เป็นอยา่งดี 

(1)  เป็นผูใ้ฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร 
(2)  สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ 
(3)  สามารถเชื7อมโยงความรู้สู่การใชป้ระโยชน์เพื7อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุกมิติ

ไดอ้ยา่งสมดุล 

2.4  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื7อสารและดาํรงตนอยู่
ร่วมกบัผูอื้7นในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

(1)  ใชภ้าษาในการติดต่อ สื7อสารและสร้างความ สัมพนัธ์กบัผูอื้7นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2)  สามารถปรับตวัทาํงานร่วมกบัผูอื้7นทัJงในฐานะผูน้าํและสมาชิกกลุ่ม 
(3)  การอยูร่่วมกบัผูอื้7นอยา่งสันติสุข 

2.5  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทกัษะการวิเคราะห์ เชิงตวัเลข 
(2)  มีทกัษะการสื7อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
(3)  สามารถแสวงหาความรู้โดยใชเ้ทคโน- โลยสีารสนเทศ 
(4)  สามารถนาํเสนอสารสนเทศในรูปแบบที7เหมาะสม และมีคุณภาพ 

 

3. แผนที&แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา                    
(Curriculum Mapping) 
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•••• ความรับผิดชอบหลัก          ο ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาศึกษาทั&วไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื&อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

มศว 111  ภาษาไทยเพื7อการสื7อสาร • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์ • ο • • • • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 121  ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการสื7อสาร 1 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 122  ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการสื7อสาร 2 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 123  ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสารนานาชาติ 1 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 124  ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสารนานาชาติ 2 • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο • • ο ο • ο ο 

มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ • ο • • ο • ο ο ο ο • ο ο ο • ο ο • • • 

มศว 142 วทิยาศาสตร์เพื7อการพฒันาคุณภาพชีวติ 
              และสิ7งแวดลอ้ม • • • • ο • • ο • • • • • ο • ο ο • • ο 

มศว 143 พลงังานทางเลือก • • • • ο • ο ο • • • ο • ο • ο ο ο • ο 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั • ο • • ο • ο ο ο ο • • • ο • ο • ο • ο 

มศว 145 สุขภาวะและวถิีชีวติเชิงสร้างสรรค ์ • ο • • ο • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 151 การศึกษาทั7วไปเพื7อพฒันามนุษย ์ • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 251 มนุษยก์บัสงัคม • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื7อชีวติ • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 
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รายวิชาศึกษาทั&วไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื&อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

มศว 341  วทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ 
              พลงังาน และจิต • ο • • ο • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ • ο • • • • ο ο ο ο • • • • • ο ο ο • ο 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 354 มนุษยก์บัสันติภาพ • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 355 พทุธธรรม • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา • ο • • • • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์ • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 358 ดนตรีและจิตวญิญาณมนุษย ์ • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 361 ประวตัิศาสตร์และพลงัขบัเคลื7อนสังคม • ο • • • • ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 362 มนุษยก์บัอารยธรรม • ο • • • • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 363 มนุษยก์บัการเมือง • • • • ο • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ • • • • ο • • • • • • • • ο • ο ο ο • ο 

มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ • • • • ο • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 
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รายวิชาศึกษาทั&วไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื&อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

มศว 366 จิตวทิยาสงัคม • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 367 กฎหมายทั7วไป • ο • • ο • ο • ο ο • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรมและ
เทคโนโลยี • ο • • • • ο • • • • • • ο • ο ο • • ο 

มศว 372 ภูมิปัญญาทอ้งถิ7น • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 373 ภูมิลกัษณ์ชุมชน • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน • • • • • • • • • • • • • ο • • ο ο • ο 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
1. มีคุณลกัษณะพิเศษตามอตัลกัษณ์นิสิต มศว  คือ  ใฝ่รู้
ตลอดชีวิด  คิดเป็นทาํเป็น หนกัเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ  
เปี7 ยมจิตสํานึกสาธารณะ  มีทกัษะสื7อสาร อ่อนนอ้มถ่อม
ตน  งามดว้ยบุคลิก  พร้อมดว้ยศาสตร์และศิลป์   

ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาใหส้อดแทรกอตั
ลกัษณ์ทัJง 9 ประการ โดยเชื7อมโยงกบัการเรียน การ
ทาํงาน และการดาํรงชีวิต   จดักิจกรรมทัJงในและ
นอกชัJนเรียนอยา่งต่อเนื7องเพื7อใหนิ้สิตมีโอกาส
ฝึกฝนและพฒันาตนเองให้มีอตัลกัษณ์ทัJง 9 ประการ   
และใหนิ้สิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่การเรียน
ในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุน้นิสิตให้พฒันาอตัลกัษณ์
ในดา้นใดบา้ง   พร้อมยกตวัอยา่งการนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัและประโยชน์ที7ไดรั้บ 

2. คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต หลกัสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ตามกลุ่มวิชา  ดงันีJ  
      2.1  กลุ่มวิชาสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม   
      - มีคุณลกัษณะเป็นผูมี้ความรอบรู้และในดา้น
ศาสตร์ของสิ7งทอ และเครื7องนุ่งห่ม  มีสมรรถนะใน
การปฏิบติังานดา้นวิทยาศาสตร์สิ7งทอ และเครื7องนุ่งห่ม  
มีทกัษะในการคิด สังเคราะห์วิเคราะห์ วิจยั และ
สามารถนาํความรู้ในดา้นวทิยาศาสตร์ไปเป็นพืJนฐาน 
และประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานดา้นอาชีพ 
      2.2  กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
      - มีคุณลกัษณะ เป็นผูมี้ความรอบรู้ในศาสตร์ของ
อาหาร การประกอบอาหาร การบริหารจดัการดา้นการ
บริการอาหาร และดา้นโภชนาการ  มีสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานดา้นอาหาร โภชนาการ และการประกอบ
อาหารเพื7อสุขภาพ  สามารถประกอบอาชีพเป็น “นกั
โภชนาการ” และ/หรือ “โภชนากร” ตามมาตรฐาน

ในการเรียนการสอนนิสิตหลกัสูตร  วท.บ. 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ทัJง 3 กลุ่มวิชา มีกลยทุธ์
การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษ ดงันีJ  

-  กลยทุธ์ในการสอนทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ โดยการสอนแบบบรรยายในชัJนเรียน การ
อภปิราย  การสอนแบบสัมมนา การศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง การติดตามขอ้มูลข่าวสารที7ทนัสมยั  
เพื7อให้นิสิตเรียนรู้ภาคทฤษฎี  มีฝึกปฏิบติัการ มี
การศึกษาดูงานในหน่วยงานวชิาชีพทัJงภาครัฐและ
เอกชน  มีการฝึกงานวิชาชีพ เพื7อให้ไดป้ระสบการณ์
จริงในวิชาชีพ  เนน้ให้นิสิตฝึกการคิดวิเคราะห์โดย
ทาํโครงงานวจิยั และมีการเผยแพร่   และมีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   

-  มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเรื7อง การมี
จิตสาํนึกต่อสังคม มีความอดทน การมีคุณธรรม
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คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
กาํหนดตาํแหน่งงานวิชาชีพ  มีทกัษะในการคิด 
สังเคราะห์ วเิคราะห์ วิจยั และสามารถนาํความรู้ใน
ดา้นวิทยาศาสตร์ไปเป็นพืJนฐาน และประยกุตใ์ชใ้น
การทาํงานดา้นอาชีพ 
       2.3  กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั 
      - มีคุณลกัษณะเป็นผูมี้ความรอบรู้ในศาสตร์ของ
อาหาร โภชนาการ การประกอบอาหาร การบริหาร
จดัการดา้นการบริการอาหาร การกาํหนดอาหาร โภชน
บาํบดั และสุขภาพ  มีสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้น
โภชนาการ และโภชนบาํบดั  สามารถประกอบอาชีพ
เป็น “นกักาํหนดอาหาร” และ/หรือ “นกัโภชนาการใน
โรงพยาบาล”  ตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งงาน
อาชีพ  มีทกัษะในการคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจยั 
และสามารถนาํความรู้ในดา้นวทิยาศาสตร์ไปเป็น
พืJนฐาน และประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานดา้นอาชีพ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการเขา้
ร่วมกิจกรรมใน “โครงการให้บริการวิชาการแก่
สังคม”   กิจกรรมพฒันานิสิตในรูปแบบต่างๆ             
ที7ภาควิชา และคณะจดัขึJนสาํหรับพฒันานิสิต 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

มุ่งพฒันานิสิตในดา้นต่าง ๆ ดงันีJ  
2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
(1)  มีความซื7อสัตยสุ์จริต 
(2)  มีระเบียบวินยั  
(3)  มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
(4)  เคารพสิทธิและความคดิเห็นของผูอื้7น  
(5)  มีจิตสาธารณะ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที&ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สอดแทรกเนืJอหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั และความซื7อสัตย ์
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(3) จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชัJนเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
(3) ประเมินจากงานที7ไดรั้บมอบหมาย ความรับผดิชอบในหนา้ที7ที7ไดรั้บมอบหมาย 

2.2  การพัฒนาความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1)  มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางดา้นวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ รวมทัJงศาสตร์

เฉพาะทางดา้นคหกรรมศาสตร์  คุณภาพชีวิต  วิทยาศาสตร์สิ7งทอ เครื7องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ การกาํหนด
อาหาร โภชนบาํบดั และสุขภาพ 

(2)  มีความรู้พืJนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที7จะนํามาอธิบายหลกัการและทฤษฏีใน
ศาสตร์เฉพาะทางดา้นคหกรรมศาสตร์ คุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์สิ7งทอ เครื7องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ การ
กาํหนดอาหาร โภชนบาํบดั และสุขภาพ 

(3) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ พฒันาความรู้ใหม่ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะอยา่งยิ7งทางดา้นคหกรรมศาสตร์ คุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์สิ7งทอ เครื7องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ 
การกาํหนดอาหาร โภชนบาํบดั และสุขภาพ 

(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที7จะนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที&ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จดักิจกรรมโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยแนะนาํวิธีการเรียนรู้และการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย  การฝึกปฏิบติั  การสัมมนา  

การทาํแบบฝึกหดั  การศึกษานอกสถานที7 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิn ทางการเรียนและการปฏิบติังานของนิสิตในดา้นต่าง ๆ คอื 
(1)  การทดสอบยอ่ย 
(2)  การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3)  การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4)  การนาํเสนอผลงาน 
(5)  โครงงาน การฝึกงาน การฝึกปฏิบติั 
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2.3  การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1)  สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลกัการวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
(2)  นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์เฉพาะทางดา้นคหกรรมศาสตร์ คุณภาพ

ชีวิต วิทยาศาสตร์สิ7งทอ เครื7องนุ่งห่ม อาหาร โภชนาการ การกาํหนดอาหาร โภชนบาํบดั และสุขภาพไป
ประยกุตก์บัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(3)  มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที7หลากหลายได้
อยา่งถูกตอ้งและเพื7อนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที&ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
จดักระบวนการเรียนรู้ เพื7อให้นิสิตไดฝึ้กทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการคิด จากสภาพปัญหา 

หรือสถานการณ์จริง ทัJงในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 
(1)  การนาํเสนอและอภิปรายแลกเปลี7ยนความคิดเห็นในชัJนเรียน 
(2)  การทาํกรณีศึกษา 
(3)  การโตว้าที 
(3)  การจดัทาํโครงการ 
(4)  การทดลองในหอ้งปฎิบติัการ 
(5)  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิพากษวิ์จารณ์และการอภิปรายในชัJนเรียน 
(2)  ประเมินจากผลงานที7แสดงออกถึงแนวคิดวิเคราะห์ การแกไ้ขปัญหา การสร้างสรรค ์และการ

ประยกุต ์

2.4  การพัฒนาด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
(1)  มีภาวะผูน้าํ โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้7นในฐานะผูน้าํและสมาชิกที7ดี 
(2)  มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร 
(3)  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนที&ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัJนเรียน ที7เนน้การทาํงานเป็นกลุ่มและงานที7ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

(2)  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบตัิ ทัJงในและนอกชัJนเรียน 
2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมที7แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการ
ทาํกิจกรรมกลุ่ม 

(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิพากษวิ์จารณ์ในชัJนเรียน และการยอมรับเหตุผลของผูที้7มี
ความคิดเห็นแตกต่าง 

(3)  ประเมินจากงานที7ไดรั้บมอบหมาย ความรับผดิชอบในหนา้ที7ที7ไดรั้บมอบหมาย 

2.5  การพัฒนาด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1)  สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื7อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แกปั้ญหาและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2)  มีทกัษะในการสื7อสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัJงการเลือกใชรู้ปแบบการ

สื7อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3)  มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื7น  เพื7อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม

และจาํเป็น 
(4)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที&ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  มีรายวิชาที7ฝึกทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื7อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2)  การมอบหมายงานใหสื้บคน้ จดัการ และนาํเสนอขอ้มลู 
(3)  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื&อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิn ทางการเรียนและการปฏิบติังานของนิสิตในการสอบ 
(2)  ประเมินจากการนาํเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

3. แผนที&แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา                    
(Curriculum Mapping) 
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•  ความรับผิดชอบหลัก          ο  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ด้านความรู้ 

 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื&อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คณ 115 แคลคูลสั 1 • ο ο • ο • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 116 แคลคูลสั 2 • ο ο • ο • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คม 100 เคมีทั7วไป 1 • • ο • ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο 

คม 101 เคมีทั7วไป 2 • • ο • ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο 

คม 190 ปฏิบตัิการเคมีทั7วไป 1 • • ο • • • • ο ο • ο ο • ο ο • • ο ο 

คม 191 ปฏิบตัิการเคมีทั7วไป 2 • • ο • • • • ο ο • ο ο • ο ο • • ο ο 

คม 221 เคมีอินทรีย ์  � � ο ο ο � � ο ο � ο ο ο ο ο ο ο ο � 

คม  241 ชีวเคมี 1  • • • ο ο • • • ο • ο ο ο ο ο ο ο ο • 

คม 292 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย ์  � � ο ο ο � � ο ο � ο ο � ο ο � � ο ο 

คม 296 ปฏิบตัิการชีวเคมี  • • • • ο • • ο ο • • ο • ο ο • • ο ο 

คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ • ο ο • ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทาง       
คหกรรมศาสตร์         • ο ο • ο ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο • ο • 

คส 211 วิทยาการอาหาร ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 221 โภชนาการ • • ο ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 
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•  ความรับผิดชอบหลัก          ο  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ด้านความรู้ 

 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื&อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คส 222 วิทยาศาสตร์การอาหารเบืJองตน้ • • ο ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 
คส 231 วิทยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο ο 

คส 232 โครงสร้างผา้  ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 241 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 1 ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชน • ο ο • ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο • ο • 

คส 301 การวจิยัและการเขียนเอกสารทาง        
คหกรรมศาสตร์ • ο ο • ο ο ο • ο ο ο • • ο ο ο • • • 

คส 311 หลกัการประกอบอาหาร ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 312 การบริหารจดัการการบริการอาหาร ο • ο ο ο ο • ο ο ο • ο • ο ο ο ο ο ο 

คส 313 การถนอมอาหารและการแปรรูป ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 314 ความปลอดภยัอาหารและสุขาภิบาล
อาหาร • • ο ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 315 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร     • • ο ο ο • ο • • ο • • • ο ο ο • ο • 
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•  ความรับผิดชอบหลัก          ο  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ด้านความรู้ 

 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื&อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คส 321 หลกัโภชนาการและการกาํหนด
อาหาร • • • ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 322 โภชนาการในวยัต่างๆ  • • • ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 323 โภชนบาํบดัทางการแพทย ์ • • • ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 324 ชีวเคมีประยกุตส์าํหรับโภชนาการ • • ο ο ο • ο • ο ο • ο • ο ο ο • ο • 
คส 325 โภชนาการสาํหรับการออกกาํลงั

กายและการกีฬา  • • • ο ο • ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 331 สรีรวทิยากบัเสืJอผา้ ο ο ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο 
คส 332 เคมีสิ7งทอ ο • ο ο ο • ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 333 เสน้ใยสิ7งทอ ο • ο ο ο • ο • ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 334 เทคโนโลยกีารยอ้ม ο • ο • ο • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 
คส 335 การทดสอบสิ7งทอ  ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 336 เทคโนโลยกีารพมิพผ์า้      ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 337 การตกแต่งสาํเร็จและการดูแลรักษา
สิ7งทอ ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 
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•  ความรับผิดชอบหลัก          ο  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ด้านความรู้ 

 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื&อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คส 341 การออกแบบเครื7องแต่งกาย 1 ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 342 อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 1 ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 343 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 2 ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 344 การสร้างแบบตดั ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 361 การจดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ • ο ο • ο ο ο ο • ο • ο • ο ο • ο ο • 

คส 401 ฝึกงาน • ο ο • ο • ο ο ο • ο ο • ο ο ο ο • ο 
คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ ο • ο • ο ο ο • ο • ο • • ο ο ο • ο • 
คส 403 โครงงานวจิยั ο • ο • • ο ο • ο • ο • • ο ο • • ο • 
คส 411 วฒันธรรมอาหารไทยและอาหาร

นานาชาติ ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 412 วิทยาการขนมอบ ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คส 413 การบริการการจดัเลีJยง ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 
คส 421 โภชนาการชุมชน  • • ο ο ο ο ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 
คส 422 แนวโนม้ทางอาหารและโภชนาการ ο • ο ο ο ο ο • ο ο • ο • ο ο ο ο ο • 

คส 423 ผลิตภณัฑ์อาหารเพื7อสุขภาพ ο • ο ο ο ο • ο ο ο • ο • ο ο ο ο ο ο 
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•  ความรับผิดชอบหลัก          ο  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ด้านความรู้ 

 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื&อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คส 424 หวัขอ้พิเศษทางอาหารและ
โภชนาการ ο • ο ο ο ο ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 425 การประเมินภาวะโภชนาการ ο • ο ο ο ο • ο ο ο • ο • ο ο ο ο ο ο 

คส 426 การใหค้าํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อ
การปรับเปลี7ยนพฤติกรรม • • • ο ο ο ο • • ο • ο • ο ο ο • ο • 

คส 431 สัมมนาทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม ο • ο ο ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο 

คส 432 เคหะสิ7งทอ ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 433 การพฒันาผลิตภณัฑส์ิ7งทอและ
เครื7องนุ่งห่ม ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 434 หวัขอ้พิเศษทางสิ7งทอและ
เครื7องนุ่งห่ม ο • ο ο ο ο ο ο • ο ο • • ο ο ο ο • • 

คส 435 นวตักรรมสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม ο • ο ο ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 441 การจดัการสินคา้เครื7องนุ่งห่ม  ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 442 อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 2 ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 443 การออกแบบเครื7องแต่งกาย 2 ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο 
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•  ความรับผิดชอบหลัก          ο  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ด้านความรู้ 

 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื&อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คส 444 เสืJอผา้บรุุษ  ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 445 การควบคุมคณุภาพเสืJอผา้ ο • ο ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 446 เสืJอเทเลอร์ ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

คส 447 เสืJอผา้เด็ก ο • ο ο ο ο ο ο • • ο ο • ο ο ο ο ο • 

ชว 101 ชีววทิยา  1 • • ο • • • • • • • • • ο ο • • • ο ο 

ชว 102 ชีววทิยา 2 ο ο ο ο ο • • • ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

ชว 191 ปฏิบตัิการชีววทิยา 1 ο • ο • • • • • • • ο • ο ο • ο ο • ο 
ชว 271 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยาเบืJองตน้ ο ο ο • ο • • • ο ο ο • • • ο • • ο ο 

ชว 352 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา ο • ο • ο • • • ο • • ο • ο ο ο ο • ο 

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา ο • ο • ο • • • ο • • ο • ο ο ο ο • ο 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั7วไป • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο ο ο • ο ο ο 

ฟส 180 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทั7วไป • • ο ο ο • • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 1 ο • ο • ο ο ο ο ο ο ο ο • ο ο ο ο • ο 

วทศ 302 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 ο • ο • ο ο ο • ο ο ο • • ο ο ο ο • • 

สถ 243 วิธีการทางสถิติ • • ο ο ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
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หมวดที& 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ซึ7ง 
การประเมินผลการศึกษาใชร้ะบบค่าระดบัขัJน  ดงันีJ  

 ระดบัขัJน ความหมาย ค่าระดบัขัJน 
 A ดีเยี7ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ดีพอใช ้(Fairly Good) 2.5 
 C พอใช ้(Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณีที7รายวิชาในหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดบัขัJน ใหป้ระเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ ดงันีJ     
 สัญลกัษณ์                  ความหมาย 
 S ผลการเรียน/การปฏิบติั/ฝึกงาน/เป็นที7พอใจ 
 U ผลการเรียน/การปฏิบติั/ฝึกงาน/ไม่เป็นที7พอใจ 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
 I การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยไดรั้บอนุมตัิ (Withdrawn) 
 IP ยงัไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัJน (In progress)                                                                                                                
 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิoของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื7อพิจารณาผลสัมฤทธิn ของนิสิต ซึ7 งเป็นตามเกณฑ์การ
ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวชิาที7ทาํการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
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2.1  กาํหนดระบบการวดัและประเมินในระดบัรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

2.2 อาจารยที์7รับผดิชอบรายวิชาเดียวกนั  กาํหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั และให้สอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานหลกัสูตร  ทาํการทวนสอบโดยการประชุมตดัสินผลการเรียนร่วมกนั 

3.   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3.2  เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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หมวดที& 6  การพฒันาคณาจารย์ 
 
 

1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่      

จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เพื7อใหรั้บทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบนั 
หลกัสูตรและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ระเบียบปฏิบติั แนวทางการพฒันาศกัยภาพทางดา้นวิชาการ 
รวมทัJงการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์     

2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารยเ์พิ7มพนูทกัษะที7เกี7ยวกบักลยทุธ์การสอน และการวดัการประเมินผลการเรียนรู้  

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื7น ๆ 
(1)  จดัให้มีระบบการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเนื7อง โดยมีแผนงานการพฒันาอาจารยที์7ชดัเจน มีการ

ติดตามและประเมินผล รวมทัJงการนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
               (2)  จดัให้มีกลไกส่งเสริม สนบัสนุน และจูงใจ ใหอ้าจารยส์ามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรคอื์7นที7มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ไดท้ัJงในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
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หมวดที& 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร   

1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ที7มาจากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร เป็นผูบ้ริหารหลกัสูตรให้ไดม้าตรฐาน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการประจาํคณะ
วิทยาศาสตร์ 

1.2  คณาจารยข์องภาควิชาเป็นกลไกสําคญัในการผลิตบณัฑิต และดูแลรับผิดชอบการจดัการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที7กาํหนด 

1.3  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1    การบริหารงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดเ้พื7อจดัซืJอตาํรา สื7อการ

เรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื7อสนบัสนุนการเรียนการสอนใน
ชัJนเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนิสิต 

2.2    ทรัพยากรการเรียนรู้ที7มีอยูเ่ดิม 
ใชท้รัพยากรการเรียนการสอนในสาํนกัหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแ้ก่ 
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1)   ตาํรา  หนงัสือ  สื7อและวารสาร  มีรายละเอียดดงันีJ  

เนืJอหา 
ตาํราและหนงัสือ

ภาษาองักฤษ 
(เล่ม) 

ตาํราและหนงัสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 

จาํนวน
สื7อ 

รวม 
รายการชื7อ

วารสารภาษา 
ต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ 8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา 10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟิสิกส์ 6,390 8,118 332 14,840 3 

สถิติศาสตร์ 2,845 5,109 83 8,037 2 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4,591 9,387 108 14,086 2 

จุลชีววทิยา 9,296 13,633 176 23,105 8 

คหกรรมศาสตร์ 3,513 10,899 221 14,633 12 

วสัดุศาสตร์ (อญัมณี
และเครื7องประดบั) 

6,491 10,571 964 18,026 4 

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 44 

 
2)  ฐานขอ้มูล/สื7ออิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบดว้ย ThaiLIS จาํนวน 11  ฐาน  EBSCO จาํนวน 5 ฐาน                        

e-book จาํนวน 2 ฐาน   e-thesis จาํนวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จาํนวน 1 ฐาน  และ e-journal จาํนวน 6 
สาขาวิชา 
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2.3   การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ7มเติม 
2.3.1 ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนสามารถเสนอรายชื7อหนงัสือ สื7อ และตาํรา ไปยงัแหล่งคน้ควา้ทัJง

ในและนอกมหาวิทยาลยั 
2.3.2 จดัสรรงบประมาณและสนบัสนุนการผลิตเอกสาร ตาํรา และสื7อการเรียนการสอน 
2.3.3 จดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรที7เกี7ยวขอ้ง 
2.4.2 จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื7อเป็นขอ้มลูประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารยใ์หม่ 
การคดัเลือกอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ  โดยกาํหนดให้อาจารยใ์หม่ตอ้งมีคุณวุฒิที7สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาที7เกี7ยวขอ้ง 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อนร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื7อเตรียมไวส้าํหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที7จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิต
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตที7พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตัJงคณาจารยพิ์เศษ  
แต่งตัJงคณาจารยพิ์เศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสารถ ที7สอดคลอ้งกบั

รายวชิา ทัJงนีJ ขึJนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เพื7อทาํหนา้ที7ประสานการดาํเนินงานของหลกัสูตร  โดยมี
คุณวุฒิไม่ตํ7ากว่าระดบัปริญญาตรี 

4.2 การเพิ7มทกัษะความรู้เพื7อการปฏิบตัิงาน 
จดัให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื7อเพิ7มทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบติังาน 

ในดา้นต่าง ๆ อยา่งนอ้ยคนละ 1 ครัJ งต่อปี 
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5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

5.1 การให้คาํปรึกษาดา้นวิชาการ และอื7นๆ แก่นิสิต 
5.1.1  มีระบบอาจารยที์7ปรึกษาดา้นวิชาการ เพื7อทาํหนา้ที7ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตวัและการพฒันาทกัษะชีวิต 
5.1.2  มีอาจารยที์7ปรึกษาประจาํโครงการในการทาํกิจกรรมของนิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
มีการจดัระบบที7เปิดโอกาสใหนิ้สิตอุทธรณ์เรื7องต่างๆโดยเฉพาะเรื7องเกี7ยวกบัวิชาการ  มีการ

กาํหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคาํอุทธรณ์เหล่านัJน  โดยมีรายละเอียดดงันีJ  
5.2.1  นิสิตสามารถยื7นคาํร้องเพื7อขออุทธรณ์ในกรณีที7มีขอ้สงสัยเกี7ยวกบัการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 
5.2.2  จดัช่องทางรับคาํร้องเพื7อการขออุทธรณ์ของนิสิต 
5.2.3  จดัตัJงคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื7อนาํขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร 
6.2 มีการสาํรวจการไดง้านทาํของบณัฑิตทุกปี 
6.3 มีการสาํรวจเพื7อประเมินความตอ้งการของตลาดงาน สังคม 

7. ตัวบ่งช̀ีผลการดาํเนินการ (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งช̀ีผลการดาํเนินงาน ปีที& 1 ปีที& 2 ปีที& 3 ปีที& 4 ปีที& 5 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื7อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสูตร 

� � � � � 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที7สอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

� � � � � 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยต่อการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 
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ตัวบ่งช̀ีผลการดาํเนินงาน ปีที& 1 ปีที& 2 ปีที& 3 ปีที& 4 ปีที& 5 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิJนสุดภาคการศึกษาที7เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิJนสุดปีการศึกษา 

� � � � � 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิn ของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที7กาํหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที7เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

� � � � � 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาํเนินงานที7รายงานใน มคอ. 7 ปีที7แลว้ 

 � � � � 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

� � � � � 

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึ7งครัJ ง 

� � � � � 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

� � � � � 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ที7มีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉลี7ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

   � � 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที7มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี7ย
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

    � 
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หมวดที& 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที7ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทัJงในและ

นอกชัJนเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตที7ไดรั้บมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารยผ์ูส้อนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์ห้แก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื7อใชใ้น

การปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื7อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ

กลยทุธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 กาํหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ซึ7 งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

2.2 ประเมินหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ7 งประกอบไปดว้ย การประเมินการจดัการเรียนการสอน 
การประเมินผลสัมฤทธิn ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที7ได ้(Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
2.4 จดัทาํการวิจยัเชิงประเมินหลกัสูตร เพื7อนาํผลไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีJ  (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที7  7  ขอ้  7  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จดัทาํรายงานการประเมินหลกัสูตร เพื7อเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัต่าง ๆ คณาจารยแ์ละ
ผูเ้กี7ยวขอ้ง 

4.2 จดัประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน โดยใชผ้ลการประเมิน
เป็นฐานในการปรับปรุง 

4.3 เชิญผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะเพื7อการปรับปรุงหลกัสูตร
และกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
เปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอยีดการปรับปรุง 
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เปรียบเทยีบโครงสร้างหลกัสูตรและรายละเอยีดการปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 

เกณฑ์ทบวง 
พ.ศ.2548 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั&วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั&วไป ไม่น้อยกว่า 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 

2.1  วิชาแกน  26  2.1  วิชาแกน   25 
2.1.1  วชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์พืJนฐาน 
 16  2.1.1  วชิาแกน

วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พืJนฐาน 

 18 

2.1.2  วชิาพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ 

 10  2.1.2  วชิาแกนเฉพาะสาขา  7 

2.2   วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 71  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 76 
2.2.1  วชิาเฉพาะสาขา  18  2.2.1  วชิาพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้ 
 6 

2.2.2  วชิาเอกบงัคบั  41  2.2.2  วชิาเฉพาะดา้น
บงัคบั 

 55 

2.2.3  วชิาเอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 12  2.2.3  วชิาเฉพาะดา้นเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 133 120 รวม ไม่น้อยกว่า 137 

 
หมายเหตุ   สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรในหมวดที7 3 
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2. รายละเอยีดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดมิพ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1 วิชาแกน 2.1 วิชาแกน  

2.1.1  วิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์พืน̀ฐาน 2.1.1  วิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์พืน̀ฐาน  
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1               4(4-0-8)  

ลิมิตและความต่อเนื7องของฟังกช์นั  
อนุพนัธ ์ การอินทิเกรตฟังกช์นัหนึ7งตวัแปรและ
การประยกุต ์

ไม่มี ตดัออก 

 คณ 115   แคลคูลสั 1             3(3-0-6) 
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัตวัแปรเดียวและ

การประยกุต ์ ปริพนัธ์และการประยกุต ์

รายวิชา
ใหม่ 

 คณ 116   แคลคูลสั 2             3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คณ 115  หรือไดรั้บความ
เห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจริง  
อนุกรมกาํลงั  อนุกรมอนนัต ์ ฟังกช์นัหลายตวั
แปร  ลิมิตและความต่อเนื7องของฟังกช์นัหลาย
ตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย 

รายวิชา
ใหม่ 

คม 100  เคมีทั7วไป                       3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม 

แกส๊ ของแขง็ ของเหลวและสารละลาย สมดุล
เคมี  กรดและเบส เคมีอินทรียเ์บืJองตน้ 
สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ7งแวดลอ้ม 

คม 100  เคมีทั7วไป 1                    3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม 

แกส๊ ของแขง็ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี  
กรด-เบส เคมีอินทรีย ์สารชีวโมเลกุล เคมี
นิวเคลียร์ และเคมีสิ7งแวดลอ้ม 

เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คม 190  ปฏิบติัการเคมีทั7วไป     1(0-2-1) 
การทดลองที7สอดคลอ้งกบัเนืJอหาวิชา 

คม 100 
 

คม 190  ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 1     1(0-2-1) 
การใชอุ้ปกรณ์พืJนฐานทางเคมี  ความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ และการทดลองที7
สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ในรายวิชา คม 100 

 

เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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 2.1.2  วชิาแกนเฉพาะสาขา  

 คม 101   เคมีทั7วไป 2                3(3-0-6) 
 พนัธะเคมี  ตารางธาตุและสมบติั

ของธาตุ  สมบตัิของธาตุเรพริเซนเททีฟและ 
ทรานสิชนั  และอุณหพลศาสตร์เคมี 
จลนพลศาสตร์  เคมีไฟฟ้า  และเคมี
อุตสาหกรรม 

ยา้ยหมวด
วิชา  
เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ
คาํอธิบาย
รายวิชา            

 
 

คม 191  ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 2   1(0-2-1) 
การทดลองที7สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ใน

รายวิชา คม 101 

เพิ7มเป็น
รายวิชา
ใหม่ 

 ชว 102   ชีววิทยา 2                    3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการสําคัญเ กี�ยวกับการ

จัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา และการเจริญ
ของพืชและสัตว ์

ยา้ยหมวด
วิชา 
เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

 2.2  วิชาเฉพาะด้าน  

2.1.2  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 2.2.1  วชิาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
วทศ 301  ภาษาองักฤษสาํหรับ             

วิทยาศาสตร์ 1                  2(2-0-4) 
ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษดา้นการ

ฟังและการพดูในเนืJอหาเกี7ยวกบัวิทยาศาสตร์ 
และ/หรือคณิตศาสตร์ 

วทศ 301  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 1       
3(3-0-6) 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษดา้นการ
ฟังและการพดูในเนืJอหาเกี7ยวกบัวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และ/หรือสาขาวิชาอื7นที7เกี7ยวขอ้ง 

ยา้ยหมวด
วิชา  
เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา
และ
จาํนวน
หน่วยกิต 

วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์1 (0-2-1) 
ศึกษาคน้ควา้บทวิจยัทางวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี  และวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานวิจยั และเรียบเรียงเป็น

ไม่มี ตดัออก 
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เอกสารรายงานและนาํเสนอในที7ประชุม 
วทศ 422  โครงงานสาํหรับวิทยาศาสตร์

ประยกุต ์                       3(0-6-6) 
ศึกษาคน้ควา้กาํหนดปัญหาวิจยัและ

การออกแบบการทดลองดาํเนินการวิจยั และ
การวิเคราะห์ ขอ้มูลเกี7ยวกบัปัญหาทางดา้น
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์แลว้นาํมาเรียบเรียงเป็น
เอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพร่ในที7
สาธารณะ อนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการ
พฒันาประเทศ 

ไม่มี ตดัออก 

อก  301  การอ่านเฉพาะกิจ 1    2(2-0-4) 
ฝึกการอ่านขอ้ความภาษาองักฤษ ใน

สาขาวิชาต่างๆ ที7มีโครงสร้างไม่ซับซอ้น 

ไม่มี ตดัออก 

2.2  วิชาเฉพาะ                                             2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  

   2.2.1   วิชาเฉพาะสาขา   

คม 101   เคมีพืJนฐาน                       3(3-0-6) 
บุรพวิชา:  คม 100 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
 พนัธะเคมี  ตารางธาตุ  และสมบติั

ของธาตุ  สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ  
ธาตุแทรนซิชนั  และสารประกอบโคออร์ดิ
เนชนั  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี     
เคมีไฟฟ้า  เคมีอุตสาหกรรม  และเคมีนิวเคลียร์ 

ไม่มี ยา้ยหมวด
วิชา 

คม 221  เคมีอินทรีย ์                          3(3-0-6) 
บุรพวิชา: คม 100 หรือ คม 106 
การแบ่งประเภทของสารอินทรีย ์           

หมู่ฟังกช์นันลั  การเรียกชื7อปฏิกิริยาของสาร
ไฮโดรคาร์บอน  แอลกอฮอลแ์ละฟีนอล  อีเทอร์  
เฮไลด์  สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน  และ          

คม 221  เคมีอินทรีย ์                     3(3-0-6) 
 ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริ

โอเคมีของสารอินทรีย ์ไดแ้ก่ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สารอินทรียที์7มีหมู่ฟังกช์นันลั
ต่างๆ รวมทัJงสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และ
สารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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เอไมด ์ สเตอรีโอไอโซเมอริซึม  เคมีเกี7ยวกบั
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกและสารผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 

 

 คม 292  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์       1(0-3-0) 
การทดลองที7สอดคลอ้งกบัรายวิชา คม 

221 เช่นเทคนิคพืJนฐานทางเคมีอินทรีย ์  สเตอริ
โอเคมีและปฏิกิริยาเฉพาะ  

ยา้ยหมวด
วิชา 
เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คม 241 ชีวเคมี 1                         3(3-0-6)               
บุรพวชิา: คม 100 
การทํางานและหน้าที7ทางชีวเคมีของ

สารชีวโมเลกุล  กระบวนการเปลี7ยนแปลงทาง
เคมีของสารชีวโมเลกุล  ตลอดจนการควบคุม
ในระดบัต่าง ๆ  ในเซลลข์องสิ7งมีชีวิต 

คม 241 ชีวเคมี 1                           3(3-0-6) 
โครงสร้างและหนา้ที7ของชีวโมเลกุล 

เอนไซมแ์ละชีวพลงังาน เมแทบอลิซึมและการ
ควบคุมการแสดงออกทางพนัธุกรรม   
 

ยา้ยหมวด
วิชา 
เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คม 296  ปฏิบติัการชีวเคมี          1(0-3-0) 
บุรพวิชา:คม 241  หรือหรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

            การทดลองที7สอดคลอ้งกบัรายวิชา คม 
241 โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผดิชอบ 

คม 296  ปฏิบติัการชีวเคมี           1(0-3-0) 
การทดลองที7สอดคลอ้งกบัรายวิชา คม 

241  ไดแ้ก่ การใชส้ารละลายบฟัเฟอร์ในทาง
ชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพและทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม ์และการศึกษา
กลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

ยา้ยหมวด
วิ ช า  
เ ป ลี7 ย น
คาํอธิบาย
รายวชิา 

ชว 351  สรีรวิทยาทั7วไป           4(3-3-6) 
บุรพวชิา :  ชว 101  และ ชว 102 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
และหนา้ที7ของสิ7งมีชีวติ การประสานงานกนั
ของระบบประสาทและกลไกการควบคุมการ
ทาํงานของร่างกายเกี7ยวกบัระบบทางเดินอาหาร  
ระบบขบัถ่าย  ระบบหมุนเวยีนโลหิต  ระบบ

ไม่มี ตดัออก 
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กลา้มเนืJอและโครงกระดูก ระบบหายใจ ระบบ
สืบพนัธ ์ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ 
สมดุลของร่างกาย และสรีรวิทยาของพืช  และมี
ปฏิบติัการที7สอดคลอ้งกบัเนืJอหาภาคบรรยาย 
คส 101  หลกัคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 

ปรัชญา จุดมุ่งหมาย  ขอบเขต และ
แนวคดิที7สาํคญัของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
พฒันาการและสถานการณ์ปัจจุบนัของวิชาชีพค
หกรรมศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ  
บทบาทของคหกรรมศาสตร์ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
วิชาชีพดา้นการจดัการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชน อาหารและโภชนาการ พฒันาการ
ครอบครัวและเด็ก สิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม  และ
ศิลปสัมพนัธ์   จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์   
 

คส 101  หลกัคหกรรมศาสตร์      4(4-0-8) 
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย  ขอบเขต และ

แนวคดิที7สาํคญัของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
พฒันาการและสถานการณ์ปัจจุบนัของวิชาชีพค
หกรรมศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ  
บทบาทของคหกรรมศาสตร์ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
พฒันาการครอบครัวและเด็ก พฒันาการมนุษย ์
การพฒันาที7อยูอ่าศยั วิชาชีพดา้นการจดัการ
ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน อาหารและ
โภชนาการ สิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม  และศิลป
สัมพนัธ ์  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ              
คหกรรมศาสตร์ 

ยา้ยหมวด
วิชา   
เปลี7ยน
หน่วยกิต 
และ
คาํอธิบาย
รายวิชา               

คส 151   พฒันาการมนุษย ์         3(3-0-6) 
 ช่วงวยัและพฒันาการของมนุษย ์ 

ตัJงแต่ปฏิสนธิจนสิJนอายขุยั  ทัJงทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทฤษฎีและ
หลกัการเกี7ยวกบัพฒันาการของมนุษย ์ปัจจยัที7มี
อิทธิพลต่อพฒันาการของมนุษยท์ัJงในดา้น
วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม  และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกบัสังคม ที7มีผลต่อพฒันาการ    
ความตอ้งการและปัญหาของแต่ละช่วงวยั และ
วิธีการแกปั้ญหา  การส่งเสริมพฒันาการของ
บุคคลทัJงทางดา้นร่างกาย จิตใจ คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื7อคุณภาพชีวติ   

ไม่มี ตดัออก 
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คส 221  โภชนาการ                       3(3-0-6) 
อาหารหลกั 5 หมู่  ความสาํคญัของ

โภชนาการต่อสุขภาพ  ระบบการยอ่ยและการ
ดูดซึมอาหาร  การนาํไปใชแ้ละการขบัถ่าย  เม
แทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต โปรตีน ไขมนั 
วิตามิน เกลือแร่ นํJาและ อิเลก็โตรไลต ์ ความ
ตอ้งการสารอาหาร  บทบาทและหนา้ที7ของ
สารอาหารที7จาํเป็นต่อร่างกาย  ปริมาณ
สารอาหารที7ควรไดรั้บต่อวนั  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสารอาหารกบัภาวะทุพโภชนาการ  
ปัญหาสุขภาพและความไม่สมดุลของ
สารอาหาร 

คส 221  โภชนาการ                       3(3-0-6) 
ความสาํคญัของโภชนาการใน

ชีวิตประจาํวนั  ระบบการยอ่ยอาหาร การดูดซึม
อาหาร  การนาํไปใชแ้ละการขบัถ่าย  เมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบโฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน 
และเกลือแร่ นํJ าและ อิเล็กโตรไลต ์ ความ
ตอ้งการสารอาหาร  บทบาทและหนา้ที7ของ
สารอาหารที7จาํเป็นต่อร่างกาย  ปริมาณ
สารอาหารที7ควรไดรั้บต่อวนั  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสารอาหารกบัภาวะทุพโภชนาการ  
ปัญหาสุขภาพและความไม่สมดุลของ
สารอาหาร 

เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คส 301  การวิจยัและการเขียนเอกสารทาง  
คหกรรมศาสตร์           2(1-2-3) 

ความสาํคญั  ประเภท  หลกัการ
ออกแบบงานวจิยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การ
วิเคราะห์ขอ้มูล  และการเขียนรายงานการวจิยั  
รูปแบบการเขียน  และการเผยแพร่งานวิจยัและ
เอกสารประเภทต่าง ๆ ทางคหกรรมศาสตร์ 

คส 301  การวิจยัและการเขียนเอกสารทาง           
คหกรรมศาสตร์       3(3-0-6) 
ความสาํคญั  ประเภท  หลกัการ

ออกแบบงานวจิยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การ
วิเคราะห์ขอ้มูล  และการเขียนรายงานการวิจยั  
รูปแบบการเขียน  และการเผยแพร่งานวิจยัและ
เอกสารประเภทต่าง ๆ ทาง  คหกรรมศาสตร์ 

เปลี7ยน
หน่วยกิต 

คส 371  การพฒันาที7อยูอ่าศยั    2(1-2-3) 
ความสาํคญัของการพฒันาที7อยูอ่าศยั  

วิวฒันาการและลกัษณะของที7อยูอ่าศยัประเภท
ต่าง ๆในปัจจุบนั   ที7มีอิทธิพลของสังคมโลก
และสิ7งแวดลอ้มที7มีผลกระทบต่อลกัษณะที7อยู่
อาศยั  ปัญหาของที7อยูอ่าศยัในปัจจุบนั  การ
ตดัสินใจเลือกและดดัแปลงที7อยูอ่าศยัให้
เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
ชุมชน และสิ7งแวดลอ้ม 

 

ไม่มี ตดัออก 
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คส 461   เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา            
งานคหกรรมศาสตร์      1(0-2-1) 

การศึกษาความหมาย  ความเป็นมา 
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื7อ
การประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานคหกรรม
ศาสตร์   

ไม่มี ตดัออก 

 คส 401   ฝึกงาน                       2(0-300-0) 
 เพิ7มประสบการณ์วิชาชีพ และให้

นิสิตรู้จกันาํความรู้ดา้นคหกรรมศาสตร์ไปใช้
ในการทาํงานโดยให้นิสิตฝึกงานในหน่วยงาน
ราชการ เอกชน และรัฐวสิาหกิจที7เกี7ยวขอ้ง  ไม่
นอ้ยกว่า 300 ชั7วโมง 

รายวิชา
ใหม่ 

 คส 402  สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์  1(0-2-1) 
ศึกษาคน้ควา้บทวิจยัทางคหกรรม

ศาสตร์  และวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจยั และ
เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และนาํเสนอในที7
ประชุม 

รายวิชา
ใหม่ 

 คส 403  โครงงานวิจยั               2(0-6-0) 
ศึกษาคน้ควา้กาํหนดปัญหาวิจยัและ

การออกแบบการทดลองดาํเนินการวิจยั และ 
การวิเคราะห์ ขอ้มูลเกี7ยวกบัปัญหาทางดา้นค
หกรรมศาสตร์ อาหาร โภชนาการ โภชนบาํบดั 
วิทยาศาสตร์สิ7งทอ และเครื7องนุ่งห่ม แลว้นาํมา
เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานตลอดจนการ
เผยแพร่ในที7สาธารณะ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและการพฒันาประเทศ 

รายวิชา
ใหม่ 

คส 311  หลกัการประกอบอาหาร    3(2-2-5) 
หลกัการประกอบอาหาร  เทคนิคใน

การประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  ทัJงอาหาร

คส 311   หลกัการประกอบอาหาร    2(1-2-3) 
หลกัการประกอบอาหาร  เทคนิคใน

การประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  ทัJงอาหาร

เปลี7ยน
หน่วยกิต 
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ไทยและอาหารนานาชาติ  วิธีการประกอบ
อาหารเพื7อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ  การ
กาํหนดรายการอาหาร  และทาํตาํรับอาหาร
มาตรฐานตามหลกัสากล  วิธีการเลือกใช ้จดั 
เกบ็ รักษาวสัดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร 

ไทยและอาหารนานาชาติ  วิธีการประกอบ
อาหารเพื7อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ  การ
กาํหนดรายการอาหาร  และทาํตาํรับอาหาร
มาตรฐานตามหลกัสากล  วิธีการเลือกใช ้จดัเกบ็
รักษาวสัดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 

คส 312  การจดัการบริการอาหารในสถาบนั 
                                                        3(2-2-5) 
              หลกัการจดัการบริการอาหาร  การ
วางแผน  การบริหารงานบุคคล  การเงิน และ
การจดัซืJอ  การควบคุมสุขาภิบาลอาหาร  
สุขอนามยัส่วนบุคคล  การเลือกใชแ้ละเกบ็
รักษาวสัดุอุปกรณ์  การกาํหนดรายการอาหาร  
การเตรียมและจดัตาํรับอาหารเพื7อการผลิต
อาหารจาํนวนมาก ให้มีคุณค่าทางโภชนาการ
และความปลอดภยัทัJงในสถาบนั  สถาน
ประกอบการและโรงพยาบาล 

คส 312  การบริหารจดัการการบริการอาหาร 
                                                        3(2-2-5) 
           หลกัการบริหารจดัการดา้นอาหารและ
การบริการอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการทัJงใน
สถาบนั สถานประกอบการ และโรงพยาบาล   
การบริหารงานบุคคลและการเงิน การวางแผน 
อาคารและอุปกรณ์ การกาํหนดรายการอาหาร  
การจดัซืJอ   การบริการ การเก็บรักษาวสัดุและ
อุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพและราคา  การปรับ
ตาํรับอาหารให้เหมาะกบัการประกอบอาหาร
จาํนวนมาก   สุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภยัในอาหาร  การนาํระบบเอชเอซีซีพีไป
ประยกุตใ์ชใ้นระบบบริการอาหาร การฝึก
ปฏิบติัและการดูงานนอกสถานที7ในดา้นการ
บริหารจดัการดา้นอาหารและการบริการอาหาร
ในสถาบนั สถานประกอบการ และโรงพยาบาล   

เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คส 314  ความปลอดภยัอาหารและสุขาภิบาล
อาหาร                             2(2-0-4) 

ปัจจยัที7เป็นสาเหตุทาํให้อาหารไม่
ปลอดภยั  โรคและพิษภยัจากการบริโภคอาหาร
ไม่สะอาด  โรคอาหารเป็นพิษจากจุลินทรีย ์สาร
ปนเปืJ อน สารตกคา้ง สารปนปลอม และสารเจือ
ปนในอาหาร  หลกัการสุขาภิบาลอาหาร และ
ความปลอดภยัในการผลิตอาหาร 

คส 314  ความปลอดภยัอาหารและสุขาภิบาล
อาหาร                             2(2-0-4) 

ปัจจยัที7เป็นสาเหตุทาํให้อาหารไม่
ปลอดภยั  โรคและพิษภยัจากการบริโภคอาหาร
ไม่สะอาด สารปนเปืJ อน สารตกคา้ง สารปน
ปลอม และสารเจือปนในอาหาร โรคอาหารเป็น
พิษจากแบคทีเรียและเชืJอราและสารพิษอื7นๆ  
หลกัการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภยั

เปลี7ยน 
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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พระราชบญัญติัอาหาร  กฎหมายและขอ้บงัคบั
เกี7ยวกบัอาหารของไทยและสากล  ระบบการ
ควบคุมความปลอดภยัในอาหารรวมถึงระบบ
จีเอ็มพีและระบบเอชเอซีซีพีกบัความปลอดภยั
ในอาหาร 

ในการผลิตอาหาร พระราชบญัญตัิอาหาร  
กฎหมายและขอ้บงัคบัเกี7ยวกบัอาหารของไทย
และสากล  ระบบจีเอ็มพีและระบบเอชเอซีซีพี
กบัความปลอดภยัในอาหาร 

คส 316  การจดัการบริการอาหารในโรงแรม                      
2(1-2-3) 

               บุรพวิชา:คส 211, คส 311  หรือโดย
ความเห็นชอบของภาควิชา 

             การวางแผนการจดัรายการอาหารและ
เครื7องดื7ม  การจดัซืJอ  การประกอบและการ
บริการ จดัเสิร์ฟอาหาร  การจดัเลีJยงแบบต่าง ๆ  
การจดัหาและดูแลอุปกรณ์เครื7องใช ้ สถานที7
และคนงาน    การวางแผนการตลาด  และการ
ประชาสัมพนัธ์  ศึกษาดูงานบริการอาหารใน
โรงแรมต่าง ๆ 

ไม่มี ตดัออก 

คส 321   หลกักาํหนดอาหาร          3(2-2-5) 
บทบาทของนกักาํหนดอาหาร  

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรู้
เบืJองตน้ในการกาํหนดอาหารทัJงในสภาวะปกติ
และสภาวะเจ็บป่วย  รายการอาหารแลกเปลี7ยน  
การดดัแปลงอาหาร  หลกัการให้คาํแนะนาํที7
เหมาะสมในแต่ละวยัและพยาธิสภาพ 

คส 321   หลกัโภชนาการและการกาํหนด
อาหาร                                 3(2-2-5) 

บทบาทของนกักาํหนดอาหาร  แนว
ปฏิบติัที7ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรู้
เบืJองตน้ในการกาํหนดอาหารทัJงในสภาวะปกติ
และสภาวะเจ็บป่วย  รายการอาหารแลกเปลี7ยน  
การดดัแปลงอาหาร  หลกัการให้คาํแนะนาํดา้น
โภชนาการเบืJองตน้ที7เหมาะสมในแต่ละวยั 

เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ 
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คส 323   โภชนบาํบดัทางการแพทย ์ 4(3-2-7) 
    ความสัมพนัธร์ะหว่างโรคและการ

เจ็บป่วยกบัโภชนาการ  เมแทบอลิซึมของ
พลงังานและสารอาหารในภาวะของโรค  โภชน
บาํบดัสาํหรับผูป่้วยโรคต่าง ๆ ที7สัมพนัธ์กบั

คส 323   โภชนบาํบดัทางการแพทย ์   4(3-2-7) 
ความสัมพนัธร์ะหว่างโภชนาการกบั

โรคและการเจ็บป่วย  เมแทบอลิซึมของพลงังาน
และสารอาหารในภาวะของโรค  โภชนบาํบดั
สาํหรับผูป่้วยโรคต่าง ๆ ที7สัมพนัธ์กบั

เปลี7ยน 
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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โภชนาการ(โรคอว้น โรคหวัใจและหลอดเลือด 
โรคไขมนัในเลือดสูง โรคตบั โรคไต โรคมะเร็ง 
และโรคเอชไอวี/เอดส์) โภชนาการสาํหรับ
ผูป่้วยผา่ตดัและภาวะวิกฤติ  โภชนาการสาํหรับ
ภาวะติดเชืJอ  การกาํหนดอาหารและการให้
อาหารทางปากและทางสายให้อาหาร  การให้
อาหารทางหลอดเลือดดาํ  การฝึกปฏิบตัิการ
กาํหนดและดดัแปลงอาหารเฉพาะโรคเพื7อการ
ป้องกนัและรักษาโรค  การติดตามและ
ประเมินผลการให้โภชนบาํบดั           

โภชนาการ(โรคอว้น โรคหวัใจและหลอดเลือด 
โรคไขมนัในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคตบั โรคไต โรคมะเร็ง และโรค
เกาต)์ โภชนาการสาํหรับผูป่้วยผา่ตดัและภาวะ
วิกฤติ (critical illness)  การให้อาหารทางสาย
ให้อาหาร  การให้อาหารทางหลอดเลือดดาํ  การ
ฝึกปฏิบติัการกาํหนดและดดัแปลงอาหารเฉพาะ
โรคเพื7อการป้องกนัและรักษาโรค  การติดตาม
และประเมินผลการให้โภชนบาํบดั 

คส 332    เคมีสิ7งทอ                      2(1-2-3) 
บุรพวิชา: คม 221, คม 292, คส 231 
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

ความสาํคญั กระบวนการทางเคมีสิ7งทอ 
ที7มา คุณลกัษณะ และการใชป้ระโยชน์ของเส้น
ใย สารทาํความสะอาด สารใหสี้ สารตกแต่ง
สาํเร็จ 

คส 332    เคมีสิ7งทอ                      3(2-2-5) 
บุรพวิชา: คม 221, คม 292, คส 231 
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
ความสาํคญั กระบวนการทางเคมีสิ7ง

ทอ ที7มา คุณลกัษณะ และการใชป้ระโยชน์ของ
เส้นใย สารทาํความสะอาด สารใหสี้ สาร
ตกแต่งสาํเร็จ 

 เปลี7ยน
หน่วยกิต 

คส 334  การยอ้มและตกแต่งสาํเร็จสิ7งทอ              
3(2-2-5)  

             บุรพวิชา: คส 231 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 

วิทยาศาสตร์ของสี ประเภทของสียอ้ม 
ทฤษฎีการยอ้ม เทคโนโลยกีารยอ้มผา้ใน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ 
ความหมายและความสาํคญัของการตกแต่งสาํเร็จ 
และการดูแลรักษาสิ7งทอ การตกแต่งสาํเร็จทาง
กลและทางเคมี สารทาํความสะอาด การซักนํJ า 
การซักแหง้ การอบ และการรีดในอุตสาหกรรม 
การพฒันาเทคโนโลยดีา้นการตกแต่งสาํเร็จและ

คส 334  เทคโนโลยกีารยอ้ม           3(2-2-5) 
บุรพวิชา: คส 231 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
สารใหสี้ วิทยาศาสตร์ของสี ประเภท

ของสียอ้ม ทฤษฎีการยอ้มสี เทคโนโลยกีารยอ้ม
ผา้ในอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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การดูแลรักษาสิ7งทอ และเทคโนโลยสีะอาดใน
อุตสาหกรรม 
 คส 337    การตกแต่งสาํเร็จ และการดูแลรักษา

สิ7งทอ                               3(2-2-5) 
บุรพวิชา: คส 231 หรือโดยความ
เห็นชอบของภาควิชา 
 ความหมายและความสําคญัของการ

ตกแต่งสําเร็จ และการดูแลรักษาสิ7งทอ การ
ตกแต่งสาํเร็จทางกลและทางเคมีเพื7อให้สิ7งทอมี
คุณสมบติัที7ตอ้งการดา้นผวิสัมผสั ขนาดคงที7 
และมีคุณสมบตัิพิเศษ เช่น ทนยบั ทนไฟ สาร
ทาํความสะอาด การซักนํJา การซกัแห้ง การอบ 
และการรีดในอุตสาหกรรม การพฒันา
เทคโนโลยดีา้นการตกแต่งสําเร็จและการดูแล
รักษาสิ7งทอ 

วิชาใหม่ 

คส 426  การให้คาํปรึกษาและการปรับเปลี7ยน
พฤติกรรมด้านโภชนาการสําหรับ
วิชาชีพนกักาํหนดอาหาร  3(2-2-5) 

               ทฤษฎีการสร้างพฤติกรรมที7พึง
ประสงคแ์ละขจดัพฤติกรรมที7ไม่พึงประสงค ์ 
เทคนิค  กลวิธีและขัJนตอนในการสื7อสาร  การ
จดัทาํสื7อการสอนและเผยแพร่ความรู้  ให้
คาํปรึกษา ดา้นอาหารโภชนาการและกาํหนด
อาหาร  การจดักิจกรรมที7เหมาะสมเพื7อเอืJอให้
เกิดการปรับเปลี7ยนพฤติกรรม  การประยกุตใ์ช้
ทฤษฎีในการปรับเปลี7ยนหรือสร้างเสริม
พฤติกรรม    การบริโภคอาหารและวิถีชีวิตของ
บุคคลหรือกลุ่มที7มีปัญหาทางดา้นโภชนาการ
ใหเ้หมาะสม โดยการเรียนจากกรณีศึกษา 

คส 426  การให้คาํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อ
การปรับเปลี7ยนพฤติกรรม   3(2-2-5) 

               ทฤษฎีการสร้างพฤติกรรมที7พึง
ปรารถนาและขจดัพฤติกรรมที7ไม่พึงปรารถนา  
เทคนิค  กลวิธีและขัJนตอนการให้คาํปรึกษาดา้น
โภชนาการ การประยกุตใ์ชใ้นการปรับเปลี7ยน
หรือสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และวิถีชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มที7มีปัญหา
ทางดา้นโภชนาการใหเ้หมาะสมโดยการเรียน
จากตวัอยา่งหรือกรณีศึกษา  การจดัทาํสื7อการ
สอนและสื7อการเผยแพร่ความรู้ 

ยา้ยมา
จากหมวด
วิชา 
เฉพาะ
ดา้นเลือก  
เปลี7ยนชื7อ
วิชาและ
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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คส 462  การตดัสินใจของผูบ้ริโภค      2(2-0-4) 
ความรู้เกี7ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

ปัจจยัที7มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค  ในการตดัสินใจ
ซืJอผลิตภณัฑแ์ละบริการ  การศึกษา
กระบวนการตดัสินใจอนัเนื7องมาจาก
องคป์ระกอบต่าง ๆ  ที7เกี7ยวกบัผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค  การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ไม่มี ตดัออก 

ชว 271  จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้                 
4(3-3-6) 

ลกัษณะทั7วไปของจุลินทรียแ์ละปรสิต  
ความสัมพนัธร์ะหว่างโฮสต ์ และปรสิตชนิด
ต่าง ๆ   การทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัร่างกาย 

ชว 271  จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้                 
                                                         4(3-3-6) 

ศึกษาลกัษณะทั7วไปของจุลินทรียแ์ละ
ปรสิต ความสัมพนัธ์ระหว่างปรสิตกบัผูถู้ก
อาศยัชนิดต่างๆ และการทาํงานของระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย 

เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

 ชว 352   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                 
4(3-3-6) 

พลงังานและสมดุลของสาร 
โครงสร้างและหนา้ที7 ของเนืJอเยื7อของสัตว ์
ระบบอวยัวะ การทาํงานและ การควบคุมของ
สัตว ์และมีปฏิบติัการที7สอดคลอ้ง กบัเนืJอหา
ภาคบรรยาย 

รายวิชา
ใหม่ 

 สถ 243  วิธีการทางสถิติ                      4(4-1-7) 
             ความน่าจะเป็น การรวบรวมขอ้มูล การ
ชกัตวัอยา่ง การประมาณค่า  การทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพนัธ์เชิงเดี7ยว  
วิชานีJ เนน้ถึงการประยกุตข์องวิธีการทางสถิติ
กบัขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 
 

ยา้ยหมวด
วิชา 
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 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก  

คส 222  วิทยาศาสตร์การอาหารเบืJองตน้            
3(3-0-6) 

ความหมายและความสัมพนัธ์ของ
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
สถานการณ์อาหารโลก  แหล่งอาหาร  ความ
ตอ้งการอาหารของมนุษย ์ ส่วนประกอบของ
อาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในห่วง
โซ่การผลิต  การเน่าเสียของอาหารและการ
ควบคุมคุณสมบติัและการเปลี7ยนแปลงทางเคมี
และฟิสิกส์ของอาหาร  การใชว้ิทยาศาสตร์การ
อาหารเพื7อถนอมอาหาร  แปรรูปและเก็บรักษา
ผลิตภณัฑอ์าหารชนิดต่าง ๆ  การประเมินและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

คส 222  วิทยาศาสตร์การอาหารเบืJองตน้            
3(3-0-6) 

ความหมายและความสัมพนัธ์ของ
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
สถานการณ์อาหารโลก  แหล่งอาหาร  ความ
ตอ้งการอาหารของมนุษย ์ ส่วนประกอบของ
อาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที7
เกิดขึJนในระหว่างการเก็บเกี7ยว การเน่าเสียของ
อาหารและการควบคุมคุณสมบติัและการ
เปลี7ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร   
การใชวิ้ทยาศาสตร์การอาหารเพื7อถนอมอาหาร  
แปรรูปและเก็บรักษาผลิตภณัฑอ์าหารชนิด         
ต่าง ๆ  การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร 

เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คส 315  การทดลองคน้ควา้อาหาร    3(2-2-5) 
สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของ

อาหารที7เกี7ยวกบัการประกอบอาหาร  และการ
แปรรูปอาหาร  การทดลองอาหาร  การเตรียม
งาน  และการประเมินผล 

คส 315  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร    2(1-2-3) 
สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของ

อาหารที7เกี7ยวกบัการประกอบอาหารและการ
แปรรูปอาหาร  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ การ
ทดสอบผลิตภณัฑ์  การทดสอบทางประสาท
สัมผสั  และการประเมินผล 

เปลี7ยนชื7อ
วิชา
เปลี7ยน
จาํนวน
หน่วยกิต 
และ
เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คส 331  สรีรวิทยากบัเสืJอผา้        2(2-0-4) 
             บุ ร พ วิ ช า :  ชว  351  ห รื อ โ ด ย คว า ม

เห็นชอบของภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย ์

สภาวะแวดลอ้ม และกิจกรรมที7เกี7ยวขอ้งกบัความ
ตอ้งการใชเ้สืJอผา้ การศึกษาเสืJอผา้ทาง

คส 331  สรีรวิทยากบัเสืJอผา้        2(2-0-4) 
             บุ ร พ วิ ชา :  ชว  351  ห รื อ โ ด ย คว า ม

เห็นชอบของภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย ์

สภาวะแวดลอ้ม และกิจกรรมที7เกี7ยวขอ้งกบัความ
ต้อ ง ก า ร ใ ช้ เ สืJ อ ผ้า  ก า ร ศึ ก ษ า เ สืJ อ ผ้า ท า ง

ยา้ยมา
จากหมวด
วิชา 
เฉพาะ
ดา้น
บงัคบั 
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วิทยาศาสตร์ วสัดุสิ7งทอ รูปแบบ และคุณสมบติั
ของเสืJอผา้ที7ให้ความสบายและความปลอดภยั 

วิทยาศาสตร์ วสัดุสิ7งทอ รูปแบบ และคุณสมบติั
ของเสืJอผา้ที7ให้ความสบายและความปลอดภยั 

คส 372  บรรจุภณัฑ์และการออกแบบ                                
3(2-2-5) 

               วิวฒันาการของการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์ความหมาย หนา้ที7และความสาํคญัของ
บรรจุภณัฑ์  ระบบของการบรรจุ วสัดุที7ใชท้าํ
บรรจุภณัฑ์ การขึJนรูปบรรจุภณัฑ์ใน
อุตสาหกรรม ปฏิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑ์
เชิงพาณิชย ์และทดสอบคุณภาพบรรจุภณัฑ์ 

ไม่มี ตดัออก 

คส 422  แนวโน้มทางอาหารและโภชนาการ                  
1(1-2-3) 

การศึกษาคน้ควา้ความกา้วหนา้และ
วิทยาการใหม่ๆ ทางดา้นอาหารและโภชนาการ 
การนาํความรู้และวิทยาการดา้นอาหารและ
โภชนาการมาประยกุตใ์ชต้่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

คส 422  แนวโน้มทางอาหารและโภชนาการ                  
2(1-2-3) 

การศึกษาคน้ควา้ความกา้วหนา้และ
วิทยาการใหม่ๆ ทางดา้นอาหารและโภชนาการ 
การนาํความรู้และวิทยาการดา้นอาหารและ
โภชนาการมาประยกุตใ์ชต้่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

เปลี7ยน
จาํนวน
หน่วยกิต 

คส  425  การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะ

โภชนาการทัJงทางตรงและทางออ้ม  มาตรฐาน
และเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดบั
บุคคล  กลุ่ม  ชุมชน  การประเมินประวตัิการ
บริโภคอาหาร  การใชต้ารางคุณคา่อาหาร  การ
ประเมินความตอ้งการพลงังาน  โปรตีน  และ
สารอาหารอื7น ๆ  การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื7อ
ตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการของ
มนุษย ์ การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ 

คส  425  การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
วิธีการและเทคนิคการประเมินทาง

โภชนาการในดา้นต่างๆ ทัJงทางตรงและ
ทางออ้ม  มาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินทาง
โภชนาการในระดบับุคคล  กลุ่ม  และชุมชน  
การใชต้ารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆที7
เกี7ยวขอ้ง  การประเมินความตอ้งการพลงังาน
และสารอาหาร  การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื7อ
ตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการของ
มนุษย ์ การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ 

 
 

เปลี7ยน
คาํอธิบาย
รายวิชา 
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คส 427  โภชนาการในภาวะปกติและเจ็บป่วย                          
3(2-2-5) 

ความสาํคญัของโภชนาการสาํหรับคน
วยัต่าง ๆ   ความตอ้งการพลงังานและ
สารอาหาร การฝึกปฏิบติัจดัอาหารสาํหรับคน
ในวยัต่าง ๆ การเปลี7ยนแปลงของร่างกายเมื7อ
เกิดโรค ความสาํคญัของอาหารต่อการรักษา
โรค การฝึกปฏิบตัิการกาํหนดและดดัแปลง
อาหารเพื7อป้องกนัโรค และเพื7อใหเ้หมาะสมกบั
พยาธิสภาพของผูป่้วย    

ไม่มี ตดัออก 

คส 433  การพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอพืJนบา้น                         
2(1-2-3) 

การศึกษาภูมิปัญญาไทยในเรื7อง เส้นใย
ผา้ สียอ้ม การทอผา้ คุณสมบติัของผา้ทอ
พืJนบา้น แหล่งผลิต การตลาด และแนวทาง
พฒันาผลิตภณัฑ์สิ7งทอพืJนบา้น 

คส 433  การพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอและ
เครื7องนุ่งห่ม                    2(1-2-3) 
การวิเคราะห์ทางการตลาดและความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค  การวางแผนผลิตภณัฑ์  
วิธีวิทยาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ การพฒันา
แนวคดิในการออกแบบผลิตภณัฑสิ์7งทอและ
เครื7องนุ่งห่ม  การออกแบบเพื7อการผลิตใน
อุตสาหกรรมสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม   การจดัทาํ
โครงการพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอและ
เครื7องนุ่งห่มเพื7อศึกษาและวิเคราะห์โอกาสของ
ผลิตภณัฑ์ 

เปลี7ยนชื7อ
และ
คาํอธิบาย
รายวิชา 

คส 445  การควบคุมคุณภาพเสืJอผา้     2(2-0-4) 
ความรู้เบืJองตน้เกี7ยวกบัการควบคุม

คุณภาพ การใชห้ลกัสถิติ เทคนิคและขัJนตอน
การควบคุมคุณภาพเสืJอผา้ การจาํแนก
ขอ้บกพร่อง การสุ่มตวัอยา่ง กลุ่มสร้างคุณภาพ 
หนา้ที7ของฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

คส 445  การควบคุมคุณภาพเสืJอผา้      3(3-0-6) 
ความรู้เบืJองตน้เกี7ยวกบัการควบคุม

คุณภาพ การใชห้ลกัสถิติ เทคนิคและขัJนตอน
การควบคุมคุณภาพเสืJอผา้ การจาํแนก
ขอ้บกพร่อง การสุ่มตวัอยา่ง กลุ่มสร้างคุณภาพ 
หนา้ที7ของฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

 
 

เปลี7ยน
หน่วยกิต 
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คส 471  เทคนิคการออกแบบงานคหกรรม
ศาสตร์                            2(1-2-3) 

ความสาํคญัของการออกแบบ  การใช้
องคป์ระกอบศิลป์  และหลกัของการออกแบบ  
ซึ7งเป็นพืJนฐานในการศึกษาวิชาการแขนงต่าง ๆ 
ทางคหกรรมศาสตร์  การฝึกปฏิบติัออกแบบ
งานคหกรรมศาสตร์ 

ไม่มี ตดัออก 

คส 472  การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน                             
3(2-2-5) 

ความรู้เกี7ยวกบัผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ความสาํคญัของการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน หลกัและวิธีการในการวจิยัและพฒันา
ผลิตภณัฑเ์พื7อพฒันาในดา้นคุณภาพและการ
สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ การศึกษาคน้ควา้แนวคิด
และนวตักรรมผลิตภณัฑ์ชุมชน ฝึกปฏิบติัการ
ดาํเนินการวิจยั การอภิปรายแลกเปลี7ยนความ
คิดเห็นและกรณีศึกษา 

ไม่มี ตดัออก 

คส 473   การประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน                           
3(2-2-5) 

ความหมาย และความสาํคญัของการ
ควบคุมคุณภาพ  การประกนัคุณภาพ  ระบบการ
ควบคุมการประกนัคุณภาพแบบต่าง ๆ การใช้
สถิติในการประกนัคุณภาพ การจดัการระบบ
คุณภาพ และความรู้เกี7ยวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ไม่มี ตดัออก 

คส 474   เทคนิคการจดัดอกไมแ้ละงานใบตอง                         
3(2-2-5) 

การเลือก การเตรียม และการดูแลรักษา
ดอกไมแ้ละใบไม ้ การจดัดอกไมแ้บบ

ไม่มี ตดัออก 
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ตะวนัออกและ ตะวนัตก  การออกแบบและจดั
ดอกไมใ้นโอกาสและสถานที7ต่าง ๆ  การจดัการ
ธุรกิจการจดัดอกไม ้ คุณค่าของงานใบตอง  การ
เลือก การเตรียม การใช ้และการดูแลรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ การประดิษฐง์านใบตอง รูปแบบ  
วิธีการและขัJนตอนการประดิษฐ ์ งานใบตอง
เพื7อใชใ้นชีวิตประจาํวนัและโอกาสพิเศษ  ฝึก
ปฏิบติัการห่อขนม ห่ออาหาร ประดิษฐ์กระทง
ดอกไม ้ กระทงลอย บายศรีปากชาม บายศรีตน้ 
พานดอกไม ้ธูปเทียน แต่งเทียนพรรษา และ
ภาชนะสวยงาม 
คส 481  ภาษาองักฤษสาํหรับนกัคหกรรม

ศาสตร์                           2(2-0-4) 
พฒันาทกัษะดา้นการฟัง พดู  อ่าน และ 

เขียน  เพื7อใชใ้นสถานการณ์จริง  ตามงานอาชีพ
ที7   เกี7ยวขอ้งกบัคหกรรมศาสตร์ และฝึกทกัษะ
การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
ในสถานการณ์จริงในชีวติประจาํวนัและการ
ทาํงาน  การเตรียมความพร้อมเพื7อการสมคัร
งาน 

ไม่มี ตดัออก 

 ชว 453   พยาธิสรีรวิทยา               3(3-0-6) 
ศึกษาหลกัการพืJนฐานของพยาธิ

สรีรวิทยา  กลไกการเปลี7ยนแปลงของระบบใน
ร่างกายเมื7อมีภาวะไม่สมดุล พยาธิสภาพที7มีผล
ต่อการทาํงานของระบบต่าง ๆ  อาการเนื7องจาก
พยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบต่าง ๆ 
และการรักษาความสมดุลของร่างกาย 

 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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ภาคผนวก ข 

คาํอธิบายรายวชิา 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั&วไป 
 

มศว 111 ภาษาไทยเพื7อการสื7อสาร 3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองค์ประกอบการสื7อสารและกลวิธีการใชภ้าษาเพื7อการสื7อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ยอ่ความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื7อการสื7อสาร ฝึกปฏิบตัิการใชภ้าษา
เพื7อสื7อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภมิูปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย        ใน

งานวรรณกรรม  ทัJ งนีJ โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมยั ร้อยแกว้หรือร้อยกรอง 
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการสื7อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาเพื7อการสื7อสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยเรียนรู้ เขา้ใจ และฝึกทกัษะภาษา

ดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และคาํศพัทใ์นชีวิตประจาํวนั ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลายทัJง
ในและนอกหอ้งเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ7งพาตน  นาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการสื7อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ และเป็นพืJนฐานในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 
มศว 122 ภาษาองักฤษเพื7อประสิทธิภาพการสื7อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พฒันาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื7อการสื7อสารในยุคโลกาภิวตัน์ โดยฝึกทกัษะ

ภาษาดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื7อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที7
หลากหลาย  ส่งเสริม การเรียนรู้แบบพึ7งพาตน สนับสนุนให้นาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการสร้าง
ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
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มศว 123 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
 พฒันาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะที7เป็นภาษานานาชาติ เพื7อพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาผา่น
สื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลายทัJงในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการนาํความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัและในการศึกษา  เพื7อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื7อพฒันาตนใหเ้ป็นส่วนหนึ7งของสังคมไทยและสังคมโลก 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพื7อการสื7อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 

พฒันาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เพิ7มพูนทักษะและประสบการณ์การสื7อสารภาษาอังกฤษในฐานะที7เป็นภาษานานาชาติ  
พัฒนาการนําเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื7 อและ
กระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลายทัJงในและนอกห้องเรียน นาํความสามารถทางภาษาและการ
จดัการกระบวนการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชส้าํหรับการพฒันาตนให้เป็นผูเ้รียนภาษาแบบยั7งยนื 

มศว 131 ภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสารเบืJองตน้ โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื7อสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื7 อและกระบวนการเรียนรู้ที7
หลากหลายทัJ งในและนอกห้องเรียน เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียนภาษาฝรั7งเศสอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

มศว 132 ภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวชิา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสารเบืJองตน้ ต่อจากวิชาภาษาฝรั7งเศสเพื7อการสื7อสาร 1 เพื7อ
เพิ7มพูนความรู้และทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาํวนั ในสถานการณ์ที7
หลากหลายยิ7งขึJน  ดว้ยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียน
ภาษาฝรั7งเศสในระดบัที7สูงขึJน 
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มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพื7อการสื7อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
 ศึกษาภาษาเยอรมนัเบืJองตน้เพื7อการสื7อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื7อสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื7 อและกระบวนการเรียนรู้ที7
หลากหลายทัJ งในและนอกห้องเรียน เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพื7อการสื7อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวชิา : มศว 133 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบืJองต้นเพื7อการสื7อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื7อการสื7อสาร 1           
เ พื7อเพิ7มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ใน
สถานการณ์ที7หลากหลายยิ7งขึJน  ด้วยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย เพื7อเป็น
พืJนฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัในระดบัที7สูงขึJน 

มศว 135 ภาษาจีนเพื7อการสื7อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
 ศึกษาภาษาจีนเบืJองตน้เพื7อการสื7อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน  และ

เขียน เพื7อสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ดว้ยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลายทัJง
ในและนอกหอ้งเรียน เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

มศว 136 ภาษาจีนเพื7อการสื7อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเบืJองตน้เพื7อการสื7อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื7อการสื7อสาร 1 เพื7อเพิ7มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที7
หลากหลายยิ7งขึJน  ดว้ยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียน
ภาษาจีนในระดบัที7สูงขึJน 

มศว 137 ภาษาญี7ปุ่นเพื7อการสื7อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
 ศึกษาภาษาญี7ปุ่นเบืJองตน้เพื7อการสื7อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื7อสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื7 อและกระบวนการเรียนรู้ที7
หลากหลายทัJ งในและนอกห้องเรียน เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียนภาษาญี7ปุ่นอย่างมี
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ประสิทธิภาพต่อไป 
มศว 138 ภาษาญี7ปุ่นเพื7อการสื7อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 ศึกษาภาษาญี7ปุ่นเบืJองตน้เพื7อการสื7อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี7ปุ่นเพื7อการสื7อสาร 1    เพื7อ

เพิ7มพูนความรู้และทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาํวนั ในสถานการณ์ที7
หลากหลายยิ7งขึJน  ดว้ยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย เพื7อเป็นพืJนฐานในการเรียน
ภาษาญี7ปุ่นในระดบัที7สูงขึJน 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
 ศึกษาความสาํคญัของระบบและกระบวนการสื7อสาร  พฒันาทกัษะในการสืบคน้และอา้งอิง

ขอ้มูล  การใชซ้อฟท์แวร์ต่าง ๆ  และการจดัการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื7อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึกทักษะการนําเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที7มีต่อบุคคลและสังคม รวมทัJงกฎหมายที7เกี7ยวขอ้ง 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื7อการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ7งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต ์และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื7อให้เข้าใจถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทัJ งศึกษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที7มีต่อสิ7งแวดลอ้ม สังคม และ
เศรษฐกิจ  เพื7อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคญัของธรรมชาติสิ7 งแวดล้อม  เพื7อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสันติสุขอยา่งย ั7งยนื 

มศว 143 พลงังานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
 ศึกษาผลกระทบจากการใชพ้ลงังานกระแสหลกัที7เกี7ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ยั7งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใช้
พลงังานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทศัน์ที7มีต่อการจดัการพลงังานให้มีความ
เป็นมิตรกบัสิ7 งแวดลอ้ม มีความยั7งยนืของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียว  การสร้างภมิูคุม้กนัให้เกิดขึJนในระบบพลงังาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยใีน
การใชท้รัพยากรที7มีอยูใ่นทอ้งถิ7น เพื7อส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตที7สันติสุขและยั7งยนื 
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มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ   คณิตศาสตร์สําหรับผู ้บริโภค  
คณิตศาสตร์กบัศิลปะ  คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั  และเป็นฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรู้และการดาํรงชีวิตในสังคม 

 

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองคร์วม  การบูรณาการแนวคิดดงักล่าวเขา้กบั

วิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชวิ้ถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสมกบับริบททางสังคม 

มศว 151 การศึกษาทั7วไปเพื7อพฒันามนุษย ์ 3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และคุณค่าของวิชาศึกษาทั7วไป ทัJ งทางด้านมนุษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพฒันาศกัยภาพการรับรู้และการ
สื7อสาร  การแสวงหาความรู้  การพฒันาจิตใจ  การพฒันาเชาวปั์ญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา  เพื7อใหผู้เ้รียนเป็นบณัฑิตที7มีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษยก์บัสังคม  3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรู้พืJนฐานเกี7ยวกบัมนุษยแ์ละสังคม ทัJงสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผูเ้รียน

มีความเขา้ใจในพฤติกรรมของมนุษย ์และนาํความรู้มาพฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัสังคม  มี
ความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ7มสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึJ งในวฒันธรรม 
ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย ์  มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ
สิ7งแวดลอ้มอยา่งสันติ ตระหนกัในหน้าที7รับผิดชอบและบทบาทที7พึงมีในฐานะพลเมืองและ
สมาชิกของสังคม   

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื7อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางดา้นสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที7มีต่อ
การดาํรงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทัJ งที7เกี7ยวขอ้งกบัธรรมชาติ ศิลปะ การ
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แสดง ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที7ผสานสัมพนัธ์กบับริบทสังคม วฒันธรรม ธรรมชาติ
สิ7งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้ สื7อและประสบการณ์ที7หลากหลาย 

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลงังาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศึกษาความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที7เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ   
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟิสิกส์ควอนตัJม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  นาํไปสู่ความเขา้ใจเรื7องของกฎของธรรมชาติ 
พลงังาน และความจริงแทข้องจิต 

มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 

ศึกษาและพฒันาบุคลิกภาพทัJ งที7เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื7อการดาํเนินชีวิตที7ดีงาม          
มีวินัย รู้กาลเทศะ ทัJงในโลกส่วนตวั ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ดว้ยสื7อและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที7หลากหลาย 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทัJ งกระแสตะวันออกและตะวันตก 
พฒันาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที7เป็นกระบวนการคิดที7สัมพนัธ์กบัชีวิต สังคม 
ธรรมชาติสิ7งแวดลอ้ม เพื7อการดาํเนินชีวิตที7ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  
ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที7เกี7ยวขอ้งกบัตนเอง ผูอื้7น และบริบทที7
เกี7ยวขอ้ง ดว้ยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย 

มศว 354 มนุษยก์บัสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
 ศึกษาแนวคิดเกี7ยวกบัสันติภาพและการจดัการความขดัแยง้ในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

ศึกษาหลกัสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื7อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบติัของผูที้7มีอุดมการณ์  ที7เกี7ยวกบัสันติภาพ และสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 
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มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที7เกี7ยวขอ้งกบัการดาํรงชีวิต การพฒันา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทัJงในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื7อเป็นแนวทาง
ไปสู่การดาํเนินชีวิตที7มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินยัและสันติสุข 

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา 3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด 
วิเคราะห์ที7ก่อให้เกิดพลังปัญญา  พลงัจินตนาการ และพลงัในการดาํเนินชีวิต อนัจะช่วย
พฒันาการดาํเนินชีวติที7ดีงาม มีระเบียบวินยัและอุดมการณ์ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  

ศึกษา ค้นควา้เกี7ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที7ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวฒันธรรมที7หลากหลาย อนัจะนาํไปสู่การ
สร้างสรรคใ์นชีวติประจาํวนั ทัJงนีJ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้และสื7อที7หลากหลาย 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางดา้นดนตรีที7กวา้งและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมยัดนตรีตะวนัออกและตะวนัตก ดนตรีไทย ดนตรีพืJนบา้น ดนตรีที7พฒันาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวฒันธรรม ดว้ยสื7อและกระบวนการเรียนรู้ที7หลากหลาย 

มศว 361 ประวตัิศาสตร์และพลงัขบัเคลื7อนสังคม 3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  ประวตัิศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์สากล ที7พฒันา
จากกระบวนการคิดของมนุษย ์ประวติัศาสตร์ที7เป็นพลงัขบัเคลื7อนสังคม ประวติัศาสตร์
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวฒันธรรม 

มศว 362 มนุษยก์บัอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวฒันาการอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ตัJ งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบนั  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี7ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ7 ง
มีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของโลกปัจจุบนั  รวมทัJงการศึกษาใน
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ส่วนที7เกี7ยวกบัอารยธรรมไทย    ซึ7 งเป็นส่วนหนึ7งของอารยธรรมโลก 
มศว 363 มนุษยก์บัการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics 

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยแ์ละสังคมการเมือง  การจดัระเบียบทางการเมือง  องคก์รที7
ใชอ้าํนาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และ
กฎหมายที7มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์มนุษยที์7มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in GlobalizationศึกษาพืJนความรู้เกี7ยวกบัเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตที7มีผลกระทบต่อ
การดาํเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทและความสัมพนัธ์ขององค์กรธุรกิจที7มีผลต่อการดาํรง
ชีวติประจาํวนั 

มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจดัการ ทฤษฎีการจัดการสมยัใหม่ แนวคิดเกี7ยวกบัการจัดการ
องคก์ร การจดัการทรัพยากรขององคก์ร  ประเด็นต่างๆที7น่าสนใจเกี7ยวกบัแนวโน้มในการ
จดัการสมยัใหม่ การจัดการที7เกี7ยวขอ้งกบัคน ภาวะผูน้าํ การพฒันาองคก์ร และการพฒันา
สังคมที7กา้วหนา้และสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาพืJนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมสังคม  ตวัแปรต่างๆ

ทางสังคมที7ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสังคม  
กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความ
กา้วร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื7อสาร การโฆษณาชวนเชื7อ  และแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม  

มศว 367 กฎหมายทั7วไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies 

ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบั
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลาํดับชัJน และหมวดหมู่ของกฎหมาย  
กฎหมายสําคัญที7จ ําเป็นต้องรู้ในการดาํเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื7อที7
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หลากหลาย 
มศว 371 ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาคน้ควา้และฝึกปฏิบตัิกระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการต่าง ๆ    
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ7น เพื7อนําไปสู่การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ7 ง
เกี7ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม วศิวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและ
สิ7งแวดลอ้ม โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และ สื7อที7หลากหลาย 

มศว 372 ภูมิปัญญาทอ้งถิ7น 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 

ศึกษาและคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถิ7น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที7เกิดจากกระบวนการคิด      
การเรียนรู้ การพฒันาด้วยการกระทาํและปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดาํรงชีวิต
ร่วมกบัผูอื้7น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติสิ7 งแวดลอ้ม ภูมิปัญญาในการแสวงหา
คุณคา่และตวัตนในความเป็นมนุษย ์โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และสื7อที7หลากหลาย 

มศว 373 ภูมิลกัษณ์ชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community 

ศึกษาคน้ควา้เพื7อพฒันาภูมิลกัษณ์ชุมชน ภมิูลกัษณ์ที7แสดงความเป็นทอ้งถิ7น ลกัษณะเฉพาะ 
และความผสานสัมพนัธ์ในชุมชนในบริบทของพืJนที7ทางภมิูศาสตร์ พืJนที7ทางวฒันธรรม และ
พืJนที7ทางชาติพนัธ์ุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้และสื7อที7หลากหลาย 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
 ศึกษาคน้ควา้และพฒันาสัมมาชีพในชุมชน เพื7อสร้างสัมมาชีพที7เขม้แขง็ ปลูกฝัง สร้างสํานึก 

และสร้างความตระหนักในศักดิn ศรีชุมชน สัมมาชีพที7ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สิ7งแวดลอ้ม สันติสุข คุณความดี ศิลปวฒันธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื7อที7หลากหลาย  

มศว 375 ธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management 

ศึกษาคน้ควา้ ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบตัิธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร
จดัการบนความถูกตอ้งและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื7อถือได ้การอธิบายตรวจสอบได ้การมี
ส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที7เพื7อกานพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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ใหเ้ขม้แขง็และยั7งยนื โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และสื7อที7หลากหลาย 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

คณ 115 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
 อนุพนัธข์องฟังกช์นัตวัแปรเดียวและการประยกุต ์ ปริพนัธ์และการประยกุต ์
คณ 116 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
 บุรพวชิา : คณ 115  หรือไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์  
 ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจริง  อนุกรมกาํลงั  อนุกรมอนนัต ์ ฟังกช์นัหลาย

ตวัแปร  ลิมิตและความต่อเนื7องของฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย 
 

คม 100 เคมีทั7วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
 ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี  กรด-เบส 

เคมีอินทรีย ์สารชีวโมเลกลุ เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ7งแวดลอ้ม 
คม 101 เคมีทั7วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
 พนัธะเคมี  ตารางธาตุและสมบติัของธาตุ  สมบติัของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชนั  และ

อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์  เคมีไฟฟ้า  และเคมีอุตสาหกรรม  
คม 190 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  
 การใช้อุปกรณ์พืJนฐานทางเคมี  ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ และการ

ทดลองที7สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในรายวิชา คม 100 
 

คม 191 ปฏิบติัการเคมีทั7วไป 2 1(0-2-1) 
CH 191 General Chemistry Laboratory 2  
 การทดลองที7สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ในรายวิชา คม 101  
คม  221 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
CH 221 Organic Chemistry  
 ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย ์ไดแ้ก่ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน สารอินทรียที์7มีหมู่ฟังกช์นันลัต่างๆ รวมทัJงสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
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และสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
 โครงสร้างและหนา้ที7ของชีวโมเลกุล เอนไซมแ์ละชีวพลงังาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม

การแสดงออกทางพนัธุกรรม 
คม 292 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory  
 การทดลองที7สอดคลอ้งกบัรายวิชา คม 221 เช่นเทคนิคพืJนฐานทางเคมีอินทรีย ์  สเตอริโอเคมี

และปฏิกิริยาเฉพาะ  
คม 296 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
 การทดลองที7สอดคลอ้งกบัรายวิชา คม 241  ไดแ้ก่ การใชส้ารละลายบฟัเฟอร์ในทางชีวเคมี 

การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม ์และการศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
HS 101 Principles of Home Economics  
 ปรัชญา จุดมุ่งหมาย  ขอบเขต และแนวคิดที7สําคญัของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ พฒันาการ

และสถานการณ์ปัจจุบันของวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ของประเทศไทยและต่างประเทศ  
บทบาทของคหกรรมศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
วิชาชีพด้านการจดัการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน อาหารและโภชนาการ พฒันาการ
ครอบครัวและเด็ก สิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม  และศิลปสัมพนัธ์   จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์    

คส 201   สารสนเทศและการสื7อสารทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
HS 201   Information and Communication for Home Economics  
 ความหมายและความสําคญัของสารสนเทศ  หลกัการสื7อสารและกระบวนการจดัการขอ้มูล

ทางคหกรรมศาสตร์  วิวฒันาการของสารสนเทศและการสื7อสาร  ลกัษณะและรูปแบบของ
แหล่งสารสนเทศและบริการที7สําคญัต่องานคหกรรมศาสตร์ เช่น อินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์  
โทรศัพท์ติดตามตัว ฯลฯ  การสืบค้นและเขา้ถึงสารสนเทศ  การพิจารณาเลือกใช้และ 
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จริยธรรมของผูใ้ชส้ารสนเทศและการสื7อสาร  กฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ศึกษา
แนวโนม้ในการพฒันาสารสนเทศ  การนาํสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการสื7อสารทาง 
คหกรรมศาสตร์    

คส 211  วิทยาการอาหาร 3(2-2-5) 
HS 211  The Science of Foods  
 โครงสร้าง  คุณลกัษณะ  คุณค่าทางโภชนาการ  กรรมวิธีการผลิตอาหาร  การเลือกซืJอ                          

การเปลี7ยนแปลงและปฏิกิริยาเนื7องจากการหุงตม้  สารปรุงแต่งอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร 
เครื7 องมืออุปกรณ์ที7ใช้ในการประกอบอาหาร  คาํศพัท์ต่าง ๆ  เกี7ยวกบัการประกอบอาหาร   
การสาธิตวิธีการใชอุ้ปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การสาธิตการปรุงอาหารประเภทต่าง  

คส 221 โภชนาการ 3(3-0-6) 
HS 221 Nutrition  
 ความสาํคญัของโภชนาการในชีวิตประจาํวนั  ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร  การ

นาํไปใชแ้ละการขบัถ่าย  เมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน และเกลือ
แร่ นํJ าและ อิเล็กโตรไลต์  ความตอ้งการสารอาหาร  บทบาทและหน้าที7ของสารอาหารที7
จาํเป็นต่อร่างกาย  ปริมาณสารอาหารที7ควรไดรั้บต่อวนั  ความสัมพนัธ์ระหว่างสารอาหารกบั
ภาวะทุพโภชนาการ  ปัญหาสุขภาพและความไม่สมดุลของสารอาหาร 

คส 222 วิทยาศาสตร์การอาหารเบืJองตน้ 3(3-0-6) 
HS 222   Basic  Food  Science  
 ความหมายและความสัมพนัธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  สถานการณ์อาหาร

โลก  แหล่งอาหาร  ความตอ้งการอาหารของมนุษย ์ ส่วนประกอบของอาหาร คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารที7เกิดขึJนในระหว่างการเก็บเกี7ยว การเน่าเสียของอาหารและการ
ควบคุมคุณสมบติัและการเปลี7ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร  การใชว้ิทยาศาสตร์การ
อาหารเพื7อถนอมอาหาร  แปรรูปและเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ  การประเมินและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

คส 231 วิทยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 3(2-2-5) 
HS 231 Introductory Textile Science  
 ที7มา  สมบติัทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพของเส้นใยผา้  โครงสร้างผา้  การตกแต่งสําเร็จ                   

การดูแลรักษา  ประโยชน์ของสิ7งทอ  มาตรฐาน  ภาวะเศรษฐกิจและการพฒันาสิ7งทอใน
ประเทศไทยและโลก 
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คส 232 โครงสร้างผา้ 2 (1–2-3) 
HS 232 Fabric Construction  
 บุรพวชิา: คส 231  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 คุณลกัษณะของเส้นดา้ย  ระบบการวดัของเส้นดา้ย  ความหมายและการคาํนวณโครงสร้างผา้

พืJนฐาน  โครงสร้างและสมบติัของผา้ทอ  ผา้ถกั  และผา้ไม่ทอ  การนาํไปใช ้ ฝึกปฏิบติั 
คส 241 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 1 2 (1-2-3) 
HS 241 Clothing Construction Techniques I  
 ความแตกต่างของการเยบ็เสืJอผา้ดว้ยมือ  และดว้ยจกัร  ตลอดจนการนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม   

การเลือกใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ที7จาํเป็นสาํหรับงานตดัเยบ็เสืJอผา้  ความสาํคญัของแบบตดั
พืJนฐาน (Basic pattern)  และการนาํไปใช ้  ความจาํเป็นในการคาํนวณอยา่งถูกตอ้งเพื7อสร้าง
แบบตดัพืJนฐาน  กระบวนการของงานตดัเยบ็เสืJอผา้เพื7อผลิตอยา่งมีคุณภาพ 

คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(3-0-6) 
HS 261 Family and Community Resources Management  
 ความหมาย  ความสําคญั เป้าหมาย หลักการ  และกระบวนการของการจัดการทรัพยากร

ครอบครัวและชุมชน   กลยุทธ์ในการวางแผนและจัดการทรัพยากร การใช้หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการทรัพยากร กระบวนการตดัสินใจและการจดัการกบัปัญหา การจดัการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัว  ชุมชน สังคม  เศรษฐกิจและทรัพยากรสิ7งแวดลอ้มเพื7อให้
เกิดความพึงพอใจ ทัJ งในด้านการใช้เวลา เงิน เครื7 องมือเครื7องใช้ พลังงานและทักษะการ
ทาํงาน  เพื7อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งยั7งยนื    

คส 301  การวิจยัและการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
HS 301 Home Economics Research and Journalism  
 ความสาํคญั  ประเภท  หลกัการออกแบบงานวิจยั  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์

ขอ้มูล  และการเขียนรายงานการวิจยั  รูปแบบการเขียน  และการเผยแพร่งานวิจยัและเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ ทางคหกรรมศาสตร์ 

คส 311 หลกัการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
HS 311 Principles of Food Preparation  
 หลกัการประกอบอาหาร  เทคนิคในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  ทัJงอาหารไทยและ

อาหารนานาชาติ  วิธีการประกอบอาหารเพื7อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ  การกาํหนดรายการ
อาหาร  และทาํตาํรับอาหารมาตรฐานตามหลกัสากล  วิธีการเลือกใช ้ จดั เก็บ รักษาวสัดุ 
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อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร  
คส 312 การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
HS 312 Food Service System Management  
 หลกัการบริหารจดัการดา้นอาหารและการบริการอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการทัJงในสถาบนั 

สถานประกอบการ และโรงพยาบาล   การบริหารงานบุคคลและการเงิน การวางแผน อาคาร
และอุปกรณ์ การกาํหนดรายการอาหาร  การจัดซืJอ   การบริการ การเก็บรักษาวัสดุและ
อุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพและราคา  การปรับตาํรับอาหารให้เหมาะกบัการประกอบอาหาร
จาํนวนมาก   สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภยัในอาหาร  การนําระบบเอชเอซีซีพีไป
ประยุกต์ใช้ในระบบบริการอาหาร การฝึกปฏิบัติและการดูงานนอกสถานที7ในด้านการ
บริหารจัดการด้านอาหารและการบริการอาหารในสถาบัน สถานประกอบการ และ
โรงพยาบาล   

คส 313 การถนอมอาหารและการแปรรูป 3(2-2-5) 
HS 313 Food Preservation and Processing  
 สาเหตุการเสื7อมเสียของอาหาร  ความหมายของการถนอมและการแปรรูปอาหาร  วิธีการ

ถนอมและแปรรูปอาหาร  กรรมวิธีการแปรรูปที7ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  การ
เลือกใชบ้รรจุภณัฑที์7เหมาะสม 

คส 314 ความปลอดภยัอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2(2-0-4) 
HS 314   Food Safety and Sanitation  
 ปัจจยัที7เป็นสาเหตุทาํให้อาหารไม่ปลอดภยั  โรคและพิษภยัจากการบริโภคอาหารไม่สะอาด                

สารปนเปืJ อน สารตกคา้ง สารปนปลอม และสารเจือปนในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษจาก
แบคทีเรียและเชืJอราและสารพิษอื7นๆ  หลกัการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภยัในการ
ผลิตอาหาร พระราชบญัญติัอาหาร  กฎหมายและขอ้บงัคบัเกี7ยวกบัอาหารของไทยและสากล  
ระบบจีเอม็พีและระบบเอชเอซีซีพีกบัความปลอดภยัในอาหาร  

คส 315 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 2(1-2-3) 
HS 315 Food Product Development  
 สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของอาหารที7เกี7ยวกับการประกอบอาหารและการแปรรูป

อาหาร  การพฒันาผลิตภณัฑ์  การทดสอบผลิตภณัฑ์  การทดสอบทางประสาทสัมผสั  และ
การประเมินผล 
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คส 321 หลกัโภชนาการและการกาํหนดอาหาร 3(2-2-5) 
HS 321 Principles of Nutrition and Dietetics  
 บทบาทของนักกาํหนดอาหาร  แนวปฏิบติัที7ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรู้เบืJองตน้ใน

การกาํหนดอาหารทัJ งในสภาวะปกติและสภาวะเจ็บป่วย  รายการอาหารแลกเปลี7ยน  การ
ดดัแปลงอาหาร  หลกัการให้คาํแนะนาํดา้นโภชนาการเบืJองตน้ที7เหมาะสมในแต่ละวยั 

คส 322 โภชนาการในวยัต่าง ๆ 3(2-2-5) 
HS 322   Nutrition in Life  Cycle  
 ความสาํคญัของโภชนาการในหญิงตัJงครรภ ์หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวยัต่าง ๆ ผูใ้หญ่ และ 

ผูสู้งอายุ ความตอ้งการพลงังานและสารอาหาร การเปลี7ยนแปลงทัJงทางกายวิภาคและ
สรีรวิทยา  การกาํหนดรายการอาหาร  ปัญหาที7เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุลทาง
โภชนาการ การป้องกนัภาวะทุพโภชนาการในวยัต่าง ๆ 

คส 323 โภชนบาํบดัทางการแพทย ์ 4(3-2-7) 
HS 323   Medical Nutrition Therapy  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างโภชนาการกบัโรคและการเจ็บป่วย  เมแทบอลิซึมของพลงังานและ

สารอาหารในภาวะของโรค  โภชนบาํบดัสําหรับผูป่้วยโรคต่าง ๆ ที7สัมพนัธ์กบัโภชนาการ
(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมนัในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรค
ตบั โรคไต โรคมะเร็ง และโรคเกาต)์ โภชนาการสาํหรับผูป่้วยผ่าตดัและภาวะวิกฤติ (critical 
illness)  การให้อาหารทางสายให้อาหาร  การให้อาหารทางหลอดเลือดดาํ  การฝึกปฏิบติัการ
กาํหนดและดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคเพื7อการป้องกันและรักษาโรค  การติดตามและ
ประเมินผลการใหโ้ภชนบาํบดั 

คส 324 ชีวเคมีประยกุตส์าํหรับโภชนาการ 3(2-2-5) 
HS 324 Applied Biochemistry for Nutrition  
 เมแทบอลิซึมของสารอาหารและปัจจัยที7ทาํหน้าที7ควบคุมกลไกทัJ งหมด ความสัมพนัธ์

ระหว่างสารอาหารต่าง ๆ  ในร่างกาย โฮมีโอสเตซิส ผลกระทบของเมแทบอลิซึมที7ผิดปกติที7
ก่อให้เกิดโรค การตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีที7เกี7ยวขอ้งกบัโภชนาการจากตวัอยา่งเลือดและ
ปัสสาวะ 
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คส 325 โภชนาการสาํหรับการออกกาํลงักายและการกีฬา 2(1-2-3) 
HS 325 Nutrition for Exercises and Sports  
 สรีรวิทยาและชีวเคมีของการออกกาํลงักาย ความตอ้งการพลงังานและสารอาหาร การกาํหนด

และจดัอาหารที7เหมาะสม และอาหารเสริมสร้างสมรรถภาพสําหรับผูที้7ออกกาํลงักายและ
นกักีฬา 

คส 331 สรีรวิทยากบัเสืJอผา้ 2(2-0-4) 
HS 331 Physiology and Clothing  
 บุรพวชิา: ชว 352  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย ์ สภาวะแวดลอ้ม และกิจกรรมที7เกี7ยวขอ้งกบัความ

ตอ้งการใชเ้สืJอผา้ การศึกษาเสืJอผา้ทางวิทยาศาสตร์ วสัดุสิ7งทอ รูปแบบ และคุณสมบติัของ
เสืJอผา้ที7ให้ความสบายและความปลอดภยั 

คส 332 เคมีสิ7งทอ 3(2-2-5) 
HS 332 Textile Chemistry  
 บุรพวชิา: คม 221, คม 292, คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ความสําคญั กระบวนการทางเคมีสิ7งทอ ที7มา คุณลกัษณะ และการใชป้ระโยชน์ของเส้นใย 

สารทาํความสะอาด สารให้สี สารตกแต่งสาํเร็จ  
คส 333 เส้นใยสิ7งทอ 2(2-0-4) 
HS 333 Textile Fibers  
 บุรพวชิา: คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 สภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยผา้  ที7มา  คุณลกัษณะ  การนาํไปใชป้ระโยชน์ของเส้น

ใยผา้   ทุกชนิด การพฒันาเส้นใยในปัจจุบนัและอนาคต 
คส 334 เทคโนโลยกีารยอ้ม 3(2-2-5) 
HS 334 Dyeing Technology  
 บุรพวชิา: คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

สารให้สี วิทยาศาสตร์ของสี ประเภทของสียอ้ม ทฤษฎีการยอ้มสี เทคโนโลยี
การยอ้มผา้ในอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์
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คส 335 การทดสอบสิ7งทอ 3(2-2-5) 
HS 335 Textile Testing  
 บุรพวชิา: คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ความสาํคญัและวตัถุประสงคข์องการทดสอบสิ7งทอ มาตรฐานการทดสอบ วิธีการทดสอบ   

สิ7งทอทางกายภาพ ทางเคมี การทดสอบความคงทนของสีผา้ต่อสภาวะต่าง ๆ และการ
วิเคราะห์ผลที7ไดจ้ากการทดสอบ 

คส 336 เทคโนโลยกีารพิมพผ์า้ 3(2-2-5) 
HS 336 Textile Printing Technology  
 บุรพวชิา: คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ประเภทของการพิมพ ์แม่พิมพ ์เทคโนโลยกีารพิมพผ์า้ในอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ ปฏิบติัการพิมพ ์
คส 337     การตกแต่งสาํเร็จ และการดูแลรักษาสิ7งทอ                                3(2-2-5) 
HS 337 Textile Finishing and Care  
 บุรพวชิา: คส 231 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ความหมายและความสําคญัของการตกแต่งสําเร็จ และการดูแลรักษาสิ7งทอ การ

ตกแต่งสําเ ร็จทางกลและทางเคมีเพื7อให้สิ7 งทอมีคุณสมบัติที7ต ้องการด้าน
ผิวสัมผสั ขนาดคงที7 และมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนยบั ทนไฟ สารทาํความ
สะอาด การซักนํJ า การซักแห้ง การอบ และการรีดในอุตสาหกรรม การพฒันา
เทคโนโลยดีา้นการตกแต่งสาํเร็จและการดูแลรักษาสิ7งทอ 

 

คส 341 การออกแบบเครื7องแต่งกาย 1 2(1-2-3) 
HS 341 Apparel Design and Sketching I  
 หลกัการออกแบบเพื7อนาํไปใชใ้นการออกแบบเครื7องแต่งกายและเครื7องประดบั ประเภทของ

เครื7องแต่งกายและเครื7องประดบั สัดส่วนและรูปร่างของคนปกติของทัJงสตรี บุรุษ และเด็ก 
เครื7องมือสาํหรับการออกแบบ ฝึกออกแบบ ร่างแบบเสืJอและเครื7องประดบั 

คส 342 อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 1 3(2-2-5) 
HS 342 Garment Industry I  
 บุรพวชิา: คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ความรู้พืJนฐานเกี7ยวกบัระบบอุตสาหกรรมเสืJอผา้ การตดัเยบ็ระดบัอุตสาหกรรม การทาํแบบตดั

มาตรฐาน และการทาํแบบตดัตามใบสั7งงาน การปรับขนาดแบบตดั เครื7องมือเครื7องใช ้ใน
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ระบบอุตสาหกรรมและการบาํรุงรักษา   ประเภทของจกัรอุตสาหกรรม   ความปลอดภยัใน
การปฏิบตัิงาน การคิดตน้ทุน การกาํหนดราคา และการจดัหาตลาด ฝึกปฏิบตัิเยบ็เสืJอผา้
อุตสาหกรรม 

คส 343 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 2 2(1-2-3) 
HS 343 Clothing Construction Techniques II  
 บุรพวชิา: คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 เทคนิคการเยบ็กางเกงสตรี ชุดไปงานเลีJยงและชุดราตรี การเลือกแบบ และชนิดของผา้  การ

ปรับแบบตดัให้เหมาะกบัรูปร่าง กระบวนการตดัเยบ็ 
คส 344 การสร้างแบบตดั 2(1-2-3) 
HS 344 Pattern Making  
 บุรพวชิา: คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ขนาดตวัและการทาํแบบตดัวิธีต่าง ๆ ฝึกทกัษะในการแยกแบบ การวางผา้ การตดั การเยบ็ 

การทาํแบบตดัตามสมยันิยม และตามใบสั7งงาน 
คส 361 การจดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์  2(2-0-4) 
HS 361 Business  Management for Home Economics  
 ความหมาย  ความสําคญั  แนวคิดและปรัชญา  รวมถึงแนวทางการพฒันาธุรกิจทางคหกรรม

ศาสตร์  ประเภทของธุรกิจที7เกี7ยวขอ้งกบัคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบนั  อาชีพอิสระ/ธุรกิจขนาด
ยอ่มกบัธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   ปัญหาและอุปสรรคที7เกี7ยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ   หลกัการ
จดัการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ฝึกจดัทาํโครงการธุรกิจคหกรรมศาสตร์   การจดัซืJอ การจดัเก็บ 
การบริหารการใช้วตัถุดิบ การตลาดการจดัจาํหน่าย การตรวจสอบและการควบคุมธุรกิจ   
การวางแผนการจัดการธุรกิจ และการทาํบญัชี และการประเมินผลโครงการ   การจัดทาํ
โครงการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์   การสร้างคุณภาพมาตรฐานธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์  
ความรู้เกี7ยวกบักฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

คส 401 ฝึกงาน 2(0-20-0) 
HS 401 Internship  
 เพิ7มประสบการณ์วิชาชีพ  และนําความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์  อาหาร โภชนาการ           

โภชนบาํบดั วิทยาศาสตร์สิ7งทอ และเครื7องนุ่งห่มไปใชใ้นการปฏิบติังาน โดยฝึกงานทัJงดา้น
วิชาการและวิชาชีพในหน่วยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจที7เกี7ยวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 
ชั7วโมง  
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คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์          1(0-2-1) 
HS 402 Seminar in Home Economics  
 ศึกษาคน้ควา้บทวิจยัทางคหกรรมศาสตร์  และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจยั และเรียบเรียงเป็น

เอกสารรายงาน และนาํเสนอในที7ประชุม 
คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
HS 403 Research Project    
 ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองดําเนินการวิจัย และ การ

วิเคราะห์ ขอ้มูลเกี7ยวกับปัญหาทางด้านคหกรรมศาสตร์ อาหาร โภชนาการ โภชนบาํบัด 
วิทยาศาสตร์สิ7งทอ และเครื7องนุ่งห่ม แลว้นาํมาเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานตลอดจนการ
เผยแพร่ในที7สาธารณะอนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการพฒันาประเทศ 

คส 411 วฒันธรรมอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3(2-3-4) 
HS 411 Culture Aspects of Thai Cuisine and International Cuisine  
 ประวตัิ  และวฒันธรรมอาหารไทยภาคต่าง ๆ  ความรู้เกี7ยวกบัอาหารและประเภทของอาหาร

ชาติต่าง ๆ  วิธีการประกอบอาหาร  การเลือกใชอุ้ปกรณ์  รูปแบบการบริโภค  วตัถุดิบ 
ขัJนตอนการแปรรูปอาหารและจดัตกแต่งอาหาร  การให้บริการ  

คส 412 วิทยาการขนมอบ 2(1-2-3) 
HS 412 Bakery Science  
 ประวติั ประเภทของขนมอบ เครื7องมือเครื7องใช ้ และส่วนผสม  การเปลี7ยนแปลงทางเคมีและ

กายภาพของขนมอบและปัจจยัที7เกี7ยวขอ้ง  วิธีการและเทคนิคในการทาํ  การเกบ็รักษา 
คส 413 การบริการการจดัเลีJยง 3(2-2-5) 
HS 413 Catering Service  
 หลกัการ  การวางแผน  และกระบวนการจดัเลีJยงอาหาร  การจดัเลีJ ยงอาหารแบบต่าง ๆ การ

กาํหนดรายการอาหาร  การเตรียมและการจัดเลีJ ยงอาหารในรูปแบบต่าง ๆ  การจดัตกแต่ง
ห้องอาหารการจัดโต๊ะอาหาร  ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาตาม
วตัถุประสงคข์องการจัดเลีJ ยงอาหารและขอ้เสนอแนะในการจดัเลีJ ยงอาหารให้สัมพนัธ์กบั
ทรัพยากร 
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คส 421 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5) 
HS 421 Community Nutrition  
 สถานการณ์ปัจจุบันด้านปัญหาโภชนาการชุมชนในประเทศไทย  นโยบายอาหารและ

โภชนาการแห่งชาติ  ปัจจยัที7มีผลต่อภาวะโภชนาการชุมชน  การวินิจฉัย  การวิเคราะห์ปัญหา  
การวางแผน  การดาํเนินการแกไ้ข  การป้องกนัและสร้างเสริมสุขภาพ  การประเมินและ
ติดตามภาวะโภชนาการในชุมชน  และการปรับปรุงส่งเสริมภาวะโภชนาการของขุมชน  
ตลอดจนวธีิการเผยแพร่ความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการสู่ชุมชน 

คส 422 แนวโนม้ทางอาหารและโภชนาการ 2(1-2-3) 
HS 422 Trends in Food and Nutrition  
 การศึกษาคน้ควา้ความกา้วหนา้และวิทยาการใหม่ๆ ทางดา้นอาหารและโภชนาการ การนาํ

ความรู้และวทิยาการดา้นอาหารและโภชนาการมาประยกุตใ์ชต่้อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
คส 423 ผลิตภณัฑอ์าหารเพื7อสุขภาพ 2(1-2-3) 
HS 423 Health Food Products  
 ความหมาย และความสาํคญัของอาหารเพื7อสุขภาพ  ลกัษณะ คุณค่าและประโยชน์ทางดา้น

โภชนาการ  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพื7อสุขภาพ 
คส 424 หวัขอ้พิเศษทางอาหารและโภชนาการ 2(2–0-4) 
HS 424 Special  Topics in Food and Nutrition  
 ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ ์หวัขอ้ใหม่ที7น่าสนใจทางอาหารและโภชนาการ 
คส 425 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
HS 425 Nutrition  Assessment  
 วิธีการและเทคนิคการประเมินทางโภชนาการในด้านต่างๆ ทัJ งทางตรงและทางอ้อม  

มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทางโภชนาการในระดบับุคคล  กลุ่ม  และชุมชน  การใช้
ตารางคุณค่าอาหารและตารางต่างๆที7เกี7ยวขอ้ง  การประเมินความตอ้งการพลังงานและ
สารอาหาร  การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื7อตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการของมนุษย ์ 
การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ 

คส 426 การให้คาํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อการปรับเปลี7ยนพฤติกรรม 3(2-2-5) 
HS 426 Nutrition Counseling for Behavior Modification   
 ทฤษฎีการสร้างพฤติกรรมที7พึงปรารถนาและขจดัพฤติกรรมที7ไม่พึงปรารถนา  เทคนิค  กลวิธี

และขัJนตอนการให้คาํปรึกษาด้านโภชนาการ การประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี7ยนหรือสร้าง
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เสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มที7 มีปัญหาทางด้าน
โภชนาการให้เหมาะสมโดยการเรียนจากตวัอยา่งหรือกรณีศึกษา  การจดัทาํสื7อการสอนและ
สื7อการเผยแพร่ความรู้   

คส 431 สัมมนาทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 1(0-2-1) 
HS 431 Seminar in Textile and Garment  
 การคน้ควา้งานวิจยัหรือบทความทางดา้นสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม จากวารสารและเอกสารทาง

วิชาการใหม่ๆ  ที7เกี7ยวขอ้งกับความกา้วหน้าทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม การนําเสนอ   
อภปิรายในที7ประชุม และเรียบเรียงเป็นรายงาน 

คส 432   เคหะสิ7งทอ 2(1-2-3) 
HS  432 Home Textile  
 ความหมาย  ประเภทของเคหะสิ7งทอ การออกแบบและประเมินราคา  วิธีการผลิตเคหะ  สิ7ง

ทอ และการฝึกปฏิบติั 
คส 433 การพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(1-2-3) 
HS 433 Textile Product Development  
 การวิเคราะห์ทางการตลาดและความต้องการของผูบ้ริโภค  การวางแผนผลิตภัณฑ์  วิธี

วิทยาการออกแบบผลิตภัณฑ์  การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ7 งทอและ
เครื7องนุ่งห่ม  การออกแบบเพื7อการผลิตในอุตสาหกรรมสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม   การจดัทาํ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ7 งทอและเครื7 องนุ่งห่มเพื7อศึกษาและวิ เคราะห์โอกาสของ
ผลิตภณัฑ ์

คส 434 หวัขอ้พิเศษทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(2–0-4) 
HS 434 Special Topics in Textile and Garment  
 ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ ์หวัขอ้ใหม่ที7น่าสนใจทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 
คส 436 นวตักรรมสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4) 
HS 436    Innovation for Textile and Clothing  
 นาโนเทคโนโลยแีละนาโนศาสตร์   วสัดุสิ7งทอเชิงเทคนิค   นวตักรรมและเทคโนโลย ี  ใน

การเพิ7มมูลค่าของผลิตภณัฑ์สิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม  การออกแบบ ขัJนตอนและอุปกรณ์การ
ผลิตใหม่ ๆ   ในอุตสาหกรรมสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม  แนวโนม้และรูปแบบการพฒันาสิ7งทอ
และเครื7องนุ่งห่มในอนาคต   
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คส 441 การจดัการสินคา้เครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4) 
HS 441 Garment Merchandising  
 ความสาํคญัของการจดัการสินคา้เครื7องนุ่งห่ม กระบวนการจดัการสินคา้ หลกันโยบายการ

ตดัสินใจ ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบราคาสินคา้ ระบบเอกสาร และวิธีการนาํเขา้-
ส่งออกสินคา้ การจดัการในการขายปลีก เทคนิคที7ใชแ้ละวิธีการจดัการสินคา้ คาํศพัท์
ภาษาองักฤษที7ใชใ้นกระบวนการ 

คส 442 อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 2 3(2-2-5) 
HS 442 Garment Industry II  
 บุรพวชิา: คส 342 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 การทาํแบบตัดมาตรฐาน การทาํแบบตัดตามใบสั7งงานและการปรับขนาดแบบตัดด้วย

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ชิJนงาน การวางแผนการเยบ็แบบอุตสาหกรรม การศึกษาเวลา
มาตรฐานและตน้ทุนการผลิต การบริหารสายการผลิต การวางแผนการผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 
และฝึกปฏิบตัิ 

คส443 การออกแบบเครื7องแต่งกาย 2 2(1-2-3) 
HS 443 Apparel Design and Sketching II  
 บุรพวชิา: คส 341 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 การศึกษาองคป์ระกอบของแฟชั7น และอิทธิพลของสีเพื7อให้สามารถออกแบบเครื7องแต่งกาย

ไดทุ้กประเภท   ศึกษาเกี7ยวกบัการตลาด   จิตวิทยา   และการวดัความถนัดเพื7อการเป็นนกั
ออกแบบมืออาชีพ ฝึกออกแบบเสืJอและเครื7องแต่งกายเพื7อสร้างสไตลข์องตนเอง 

คส 444 เสืJอผา้บุรุษ 2(1-3-2) 
HS 444 Men’s Wear  
 บุรพวชิา: คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 ความแตกต่างระหว่างเสืJ อผา้บุรุษและเสืJ อผา้สตรี การวดัตวั การสร้างแบบตดั และ

กระบวนการตดัเยบ็เสืJอผา้บุรุษ 
คส 445 การควบคุมคุณภาพเสืJอผา้ 3(3-0-6) 
HS 445 Garment Quality Control  
 ความรู้เบืJองตน้เกี7ยวกบัการควบคุมคุณภาพ การใชห้ลกัสถิติ เทคนิคและขัJนตอนการควบคุม

คุณภาพเสืJอผา้ การจาํแนกขอ้บกพร่อง การสุ่มตวัอยา่ง กลุ่มสร้างคุณภาพ หน้าที7ของฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ  
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คส 446 เสืJอเทเลอร์ 2(1-3-2) 
HS 446 Tailoring  
 บุรพวชิา: คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอเทเลอร์ กระโปรงหรือกางเกง หรือเสืJอโคท การเลือกผา้ 
คส 447 เสืJอผา้เด็ก 2(1-3-2) 
HS 447 Children’s Wear  
 บุรพวชิา: คส 241 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา  
 เสืJ อผา้เด็กวยัต่าง ๆ การสร้างแบบพืJนฐาน การออกแบบ แยกแบบตดัเยบ็เสืJ อผา้เด็กวยัและ

โอกาสต่าง ๆ 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I 

ศึกษาหลกัการสําคญัของโครงสร้างและหน้าที7องคป์ระกอบของเซลล์ทัJงโพรแคริโอตและ         
ยแูคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และ
สารพนัธุกรรม  การแบ่งเซลล ์ ความหลากหลายของสิ7งมีชีวิต ไดแ้ก่ ไวรัส โมนีรา โพรทิสต ์
เห็ด รา พืชและสัตว ์ความสัมพนัธร์ะหว่างสิ7งมีชีวิตกบัสภาวะแวดลอ้ม และวิวฒันาการ 

ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI  102 Biology II  
 ศึกษาหลกัการสาํคญัเกี7ยวกบัการจดัระบบ โครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพนัธุ์ และการเจริญ 

ของพืชและสัตว ์
ชว 191 ปฏิบติัการชีววทิยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I  
 ปฏิบติัการชีววทิยา ที7สอดคลอ้งกบัเนืJอหาวิชา ชว 101  
ชว  271 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยาเบืJองตน้ 4(3-3-6) 
BI  271 Fundamentals of Microbiology and Parasitology  
 ศึกษาลกัษณะทั7วไปของจุลินทรียแ์ละปรสิต ความสัมพนัธ์ระหว่างปรสิตกบัผูถู้กอาศยัชนิด

ต่างๆ และการทาํงานของระบบภมิูคุม้กนัของร่างกาย 
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ชว 352   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา        4(3-3-6) 
BI 352   Anatomy and Physiology  
 พลงังานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหนา้ที7 ของเนืJอเยื7อของสัตว ์ระบบอวยัวะ การ

ทาํงานและการควบคุมของสัตว ์และมีปฏิบติัการที7สอดคลอ้ง กบัเนืJอหาภาคบรรยาย 
ชว 453    พยาธิสรีรวิทยา                       3(3-0-6) 
BI 453   Pathophysiology  
 ศึกษาหลกัการพืJนฐานของพยาธิสรีรวิทยา  กลไกการเปลี7ยนแปลงของระบบในร่างกายเมื7อมี

ภาวะไม่สมดุล พยาธิสภาพที7มีผลต่อการทาํงานของระบบต่าง ๆ  อาการเนื7องจากพยาธิสภาพ 
การตอบสนองของระบบต่าง ๆ และการรักษาความสมดุลของร่างกาย 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั7วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics  
 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วตัถุแข็งเกร็ง สมบติัของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ

ร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื7น  เ สียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิ ริยาทางไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที7ขึJ นกับเวลา ฟิสิกส์
ควอนตมั ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ฟส 180 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั7วไป 1(0-2-3) 
PY 180 General Physics Laboratory  
 ปฏิบติัการในเรื7องที7สอดคลอ้งกบัเนืJอหาวชิา ฟส 100  
วทศ 301 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
SCI 301 English for Science I  
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดในเนืJ อหาเกี7ยวกับวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  และ/หรือสาขาวิชาอื7นที7เกี7ยวขอ้ง 
วทศ 302 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
SCI 302 English for Science II  
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในเนืJอหาเกี7ยวกับวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  และ/หรือสาขาวิชาอื7นที7เกี7ยวขอ้ง 
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สถ 243 วิธีการทางสถิติ 4(4-1-7) 
ST 243 Statistical Methods 

ความน่าจะเป็น  การรวบรวมขอ้มูล  การชกัตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว วิชานีJ เนน้ถึง
การประยกุตข์องวิธีการทางสถิติกบัขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิต ิ
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ภาคผนวก ค 

สําเนาคาํสั&งแต่งต̀ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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สรุปการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

1.   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคาํสั7งแต่งตัJ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร              
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ดงัแสดงใน ภาคผนวก ค   

2.   คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัทาํ หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ฉบบัร่าง    

3.  ในการปรับปรุงหลกัสูตรครัJ งนีJ   เนื7องจากในขณะนีJ ยงัไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์ หรือ มคอ.1  และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นีJ  เป็นหลกัสูตร
ที7 มีการจัดการเ รียนการสอน  ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฯ จึงมีมติในการปรับปรุงหลกัสูตรฯ ครัJ งนีJ   ให้จดัทาํหลกัสูตรฯ  ในรูปแบบ 
มคอ. 2 โดยยดึหลกัเกณฑ์ตาม  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(มคอ.๑) พ.ศ. ๒๕๕๓  ดงัรายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ฉ 

  นอกจากนีJ   การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ไดย้ดึหลกัให้เป็นไปตามเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดงัรายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ช 

4. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฯ ไดส่้งหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ฉบบัร่าง ให้ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ และศิษยเ์ก่า พิจารณา และแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะ และวพิากษห์ลกัสูตรฯ 

5.  ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ และศิษยเ์ก่า  ที7ไดร่้วมแสดงความคิดเห็น  มีขอ้เสนอแนะ และวิพากษ์
หลกัสูตรฯ  มีรายชื7อดงัต่อไปนีJ  

1)   รองศาสตราจารย ์ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร     
      ขา้ราชการบาํนาญ ภาควิชาวสัดุศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
      เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  วิพากษ์หลกัสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ7งทอและ  

เครื7องนุ่งห่ม 
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         2)   นายวิวฒัน์ หิรัญพฤกษ์  
                ผูจ้ดัการศูนยส์ร้างสรรคอ์งคค์วามรู้แฟชั7น รักษาการแทนผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ     

สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ7งทอ 
       เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  วิพากษ์หลกัสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ7งทอและ

เครื7องนุ่งห่ม 
         3)   นางพรรณอร หงษ์โต 
                หวัหนา้ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
               เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  วิพากษห์ลกัสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและ

โภชนาการ และกลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั 
4)  รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ลิJมสุวรรณ    

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 กรรมการและผูช่้วยฝ่ายวิชาการและวิจยั สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
 เป็นผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพทางดา้นคหกรรมศาสตร์ วิพากษห์ลกัสูตร วท.บ. สาขาวิชา              
คหกรรมศาสตร์ ในภาพรวม 

5)  นายปริญญา วิสารพรรุจี   
 ผูป้ระสานงานเรือพระยาครุยส์ และเลขานุการ ฝ่ายผลิต บริษทัเจียนนี7 เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
 (ศิษยเ์ก่า วท.บ. คหกรรมศาสตร์ จบปีการศึกษา 2553) 
 เป็นศิษยเ์ก่า วิพากษห์ลกัสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและ
โภชนาการ และกลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั 

6.  ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ และศิษยเ์ก่า ไดร่้วมแสดงความคดิเห็นในการวพิากษ ์ร่างหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554  ดงัต่อไปนีJ  
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6.1  ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตรและภาพรวมของหลักสูตร  

ความคิดเห็น
เกี7ยวกบั

หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะ
สม 

ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1.  ความ
เหมาะสมของ
ชื7อหลกัสูตร 
และสาขา
วชิาเอก 

�   � 
ชื7อวชิาหรือชื7อหลกัสูตรยงัไม่
ทนัสมยั ไม่เขา้กบัเหตุการณ์
หรือนโยบายการพฒันา
ประเทศในภาพรวม เช่น 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์หรือการ
พฒันาสู่ความยั7งยืน 

� 
 

 

2.  คุณสมบติั
ของผูเ้ขา้ศึกษา
ในหลกัสูตรนีJ มี
ความเหมาะสม
หรือไม่ 

�  � 
 

 � 
 

 

3. โครงสร้าง
รวมของ
หลกัสูตร มี
จาํนวนหน่วย
กิตตลอด
หลกัสูตร ไม่
นอ้ยกวา่  140  
หน่วยกิต 

�  �  
 
 
 
 

� 
 

 

4.  ความ
เหมาะสมของ
จาํนวนหน่วย
กิตในแต่ละ
หมวดรายวชิา 

�   � 
วชิาพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 6 
หน่วยกิต นอ้ยเกินไป 

� 
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ความคิดเห็น
เกี7ยวกบั

หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
5.  ความ
เหมาะสมของ
รายวชิาใน
หมวดรายวชิา
เฉพาะดา้น
บงัคบั 

�   � 
ยงัไม่เกิดกระบวน
ทศัน ์ทาํใหน้กัศึกษา
มองเห็นภาพรวม และ
ประโยชน์ของการ
เรียนรุ้ หรือวชิาชีพที7
เรียนรู้ใหน้าํประโยชน์ 
หรือองคค์วามรู้ไปต่อ
ยอดการประกอบ
อาชีพ เมื7อเรียนจบ 
อีกทัJงการจดั
เรียงลาํดบั
ความสมัพนัธ์ของ
เนืJอหาวชิา ทาํใหเ้กิด
ความต่อเนื7องจากวชิา
หนึ7งไปวชิาหนึ7ง ทาํ
ใหเ้ห็นเป็น การเรียนรู้
ที7เชื7อมโยงซึ7งกนัและ
กนั 

 � 
วิชาเอกอาหาร
และโภชนาการ 
กบั วชิาเอกการ
กาํหนดอาหาร
และโภชนบาํบดั 
มีรายวชิา เฉพาะ
ดา้นบงัคบัของ
วิชาเอกอาหาร
และโภชนาการ 
ก็เป็นรายวชิา
เฉพาะดา้นเลือก
ของวชิาเอกการ
กาํหนดอาหาร
และโภชนบาํบด 
ทาํให ้2 วชิาเอก
นีJ  ใกลเ้คียงทบั
ซอ้นกนั 

6.  ความ
เหมาะสมของ
รายวชิาใน
หมวดรายวชิา
เฉพาะดา้น
เลือก 

�   � 
ความต่อเนื7องของวชิา
เฉพาะดา้นบงัคบักบั
วิชาเฉพาะดา้นเลือก 
ยงัไม่สามารถสร้าง
กระบวนทศัน์การ
เรียนรู้ เป็นภาพรวม 
PACKAGE   

 � 
1) วชิาเอก
อาหารและ
โภชนาการ มี
รายวิชาเลือก
เฉพาะดา้นนอ้ย
เกินไป (18 
หน่วยกิต จาก
ทัJงหมด 21 
หน่วยกิต)  9 
รายวิชา   เป็น  
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ความคิดเห็น
เกี7ยวกบั

หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
    สามารถแปลงทฤษฎีสู่

การปฏิบติัในสาขาวิชา
อยา่งเป็นรูปธรรม ควร
ยกระดบัความรู้ สร้าง
บุคลากรใหค้ดิเอง ทาํ
เอง ควบคูก่บัการร่วม
คิด ร่วมทาํกบัภาค
ธุรกิจ ผ่านการฝึกงาน
ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แสวงหา
ประสบการณ์จริง 

 ทางเลือกที7คอ่นขา้ง
แคบ 
2) วิชาเอกการกาํหนด
อาหารและโภชน
บาํบดั มีรายวชิาเลือก
เฉพาะดา้นมากเกินไป 
(18 หน่วยกิต จาก 41 
หน่วยกิต) ทาํใหถ้า้
นิสิตเลือกวิชาที7ไม่
คอ่ยสาํคญั หรือที7
เกี7ยวขอ้งกบัการ
กาํหนดอาหารนอ้ย ก็
จะทาํใหว้ิชาเอกนีJไม่
เป็นที7ตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน เพราะ
ในการพิจารณารับเขา้
ทาํงาน บางแห่ง จะ
พิจารณารายวชิาที7
ศึกษาดว้ย  

7.  ความ
ครอบคลุมและ
ชดัเจน
คาํอธิบาย
รายวชิาของแต่
ละวชิาในสาขา
วชิาเอก 

� 
 

  � 
ยงัขาดเนืJอหาวิชาดา้น
การตลาด ทาํใหข้าด
ศกัยภาพในการมอง
ภาพรวม 

� 
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ความคิดเห็น
เกี7ยวกบั

หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
8.  ความ
เหมาะสมของ
แผนการศึกษา
ที7เปิดใหนิ้สิต
ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

� 
 

 � 
 

 � 
 

 

9.  หลกัสูตร 
วท.บ.             
คหกรรม
ศาสตร์  ในแต่
ละสาขา
วชิาเอก  มี
จุดเด่นในส่วน
ใด 

มี 
มีรายวชิาที7
ครอบคลุม
ทางดา้นสิ7ง
ทอและ
เครื7องนุ่งห่ม 
โดยการ
ประยกุตว์ชิา
พืJนฐานเคมี 
ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ 
และชีววทิยา 

 มี 
วิชาเอกสิ7งทอฯ 
คือ Gament 
Merchandising 
วิชาเอกอาหารฯ 
คือ Nutrition in 
Life Cycle 
วิชาเอกการ
กาํหนดอาหารฯ 
คือ Nutrition 
Counseling and 
Behavior 
Modification 

 มี 
วิชาเอกการกาํหนด
อาหารฯ มีจุดเด่นที7
มุ่งตอบรับกระแส
ของความตอ้งการนกั
กาํหนดอาหารที7มี
คุณภาพ แต่ถา้นิสิต
เลือกวชิาเฉพาะดา้น
เลือกไมเ่หมาะสม 
อาจทาํใหจุ้ดเด่นกลา
เป็นจุดดอ้ยไป 

 

10.  หลกัสูตร 
วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์  ในแต่
ละสาขา
วชิาเอก  มี
จุดอ่อนในส่วน
ใด 

มี 
- ควรแทรก
เนืJอหาที7
เกี7ยวขอ้งกบั
กฏระเบียบที7
ใชใ้นอุต สา
หกรรม เช่น 
กฎระเบียบ
ของ EU 

 มี 
ความ
หลากหลายและ
การจดักลุ่มยงั
กระจดักระจาย 
ทาํใหอ้งค์
ความรู้ขาด
จุดเด่นที7ชดัเจน 
หรือทาํให้
ผูป้ระกอบการ  

 มี 
วิชาเอกอาหารและ
โภชนาการดูจะยงัไม่
ค่อยมีจุดเด่น
เท่าที7ควร อาจเนน้
เนืJอหาไปทางดา้น
เทคโนโลยใีหม่ๆ ให้
มากขึJน เป็นตน้ 
เพื7อใหเ้กิดจุดเด่น 
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ความคิดเห็น
เกี7ยวกบั

หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
   ในภาคธุรกิจเมื7อ

มองกลบัเขา้มา
ไม่เห็น
ความสามารถที7
ชดัเจน หรือ
มองเห็นวา่ 
นกัศึกษาหรือ
บณัฑิตที7จบ
ออกมาสามารถ
ทาํงานไดเ้ลย 
โดยไมต่อ้ง
เสียเวลาในการ
ฝึกงานหรือหา
ประสบการณ์
นานกวา่จะ
ทาํงานไดจ้ริง  
ทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   

11.  ควรมีการ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ หรือ
ทกัษะดา้นใด
ใหแ้ก่ผูเ้รียน
เพิ7มเติมอีกบา้ง
หรือไม่ 

มี 
- ควรเพิ7เติม
ทกัษะในการ
ปฏิบติัการ 
และการ
ฝึกงานใน
หน่วยงาน
อื7นๆ มากขึJน 
- ควรสร้าง
ความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน
ที7เกี7ยวขอ้ง 
เพื7อพฒันา 

 มี 
ควรเพิ7มการ
ฝึกงาน เพื7อลด
ช่องวา่งการ
เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ
จริง 

 มี 
1) ความคิด
สร้างสรรคแ์ละการ
ประยกุตใ์ชจ้ริง 
2) ความสามารถและ
ความคล่องแคล่วใน
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น
การใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการ
นาํเสนอผลงาน และ
ทาํสื7อต่างๆ 
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ความคิดเห็น
เกี7ยวกบั

หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 ความรู้และ

ประสบการณ์
ของทัJง
คณาจารยแ์ละ
นิสิต 

     

12.  ความ
เหมาะสมของ
หลกัสูตรใน
การผลิต
บณัฑิตออกสู่
วชิาชีพที7
สอดคลอ้งตาม
ความตอ้งการ
ของ
ตลาดแรงงาน 
สังคม และ
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

� 
 

 � 
 

 � 
 

 

 

  6.1.  ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสูตรและภาพรวมของหลักสูตร (ต่อ)  

ความคิดเห็นเกี7ยวกบัหลกัสูตร 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1.  ความเหมาะสมของชื7อหลกัสูตร และ
สาขาวชิาเอก 

� 
 

 � 
 

 

2.  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร
นีJมีความเหมาะสมหรือไม่ 

� 
 

 � 
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบัหลกัสูตร 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3. โครงสร้างรวมของหลกัสูตร มีจาํนวน
หน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  
140  หน่วยกิต 

� 
 

 � 
 

 

4.  ความเหมาะสมของจาํนวนหน่วยกิต
ในแต่ละหมวดรายวชิา 

� 
 

 � 
 

 

5.  ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวด
รายวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั 

 � 
พืJนฐานดา้นคห 
กรรมศาสตร์นอ้ย
ไป การเรียนวิชา
หลกัคห กรรม
ศาสตร์เพยีงอยา่ง
เดียวเป็นห่วงวา่
ไม่เพียงพอ ส่วน
รายวชิาอื7น เช่น 
สารสนเทศและ
สื7อสาร ทางคห 
กรรมศาสตร์ การ
วจิยัและการเขยีน
เอกสารทางคห 
กรรมศาสตร์ การ
จดัการธุรกิจ คหก
รรมศาสตร์ ไม่น่า
จดัเป็น course 
ทาง คหกรรม
ศาสตร์ น่าจะเป็น
วชิาเลือก 

� 
 

 

6.  ความเหมาะสมของรายวิชาในหมวด
รายวชิาเฉพาะดา้นเลือก 

� 
 

  

 
� 

นิสิตวชิาเอก
การกาํหนด
อาหารและ
โภชนบาํบดัไม่  
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบัหลกัสูตร 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
    มีความจาํเป็นใน

การเลือกเรียนวชิา
วิทยาการ ขนมอบ 
เพราะไม่ใช่ศาสตร์
ทางดา้นนีJ   ควรใหมี้
การเรียนในรายวิชา
ที7สามารถมุ่งเนน้
เฉพาะในวชิาชีพ
มากกวา่ 

7.  ความครอบคลุมและชดัเจนคาํอธิบาย
รายวชิาของแต่ละวชิาในสาขาวิชาเอก 

� 
 

 � 
 

 

8.  ความเหมาะสมของแผนการศึกษาที7
เปิดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาค
การศึกษา 

� 
 

 � 
 

 

9.  หลกัสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  ใน
แต่ละสาขาวชิาเอก  มีจุดเด่นในส่วนใด 

มี 
มีพืJนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที7
ดี วชิาเอก
อาหารและ
โภชนาการ 
และวชิาเอก
การกาํหนด
อาหารและ
โภชนบาํบดั มี
พืJนฐาน
วิทยาศาสตร์ 
เช่น กายวภิาค
ศาสตร์และ
สรีรวทิยา  

 มี 
ในสาขาวชิาเอก
การกาํหนด
อาหารและโภชน
บาํบดั มองวา่
หลกัสูตรนีJ
เป็นคห กรรม
ศาสตร์ที7เนน้เชิง
โภชนาการมาแต่
แรกเริ7ม  การทาํ
หลกัสูตรที7เนน้
ทางดา้นโภชน
บาํบดัดว้ยแลว้ จะ
ยิ7งดียิ7งขึJน ทาํใหมี้
ความเจาะจง และ
มุ่งสร้างจุดยนืที7 
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบัหลกัสูตร 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 น่าจะเป็น

ประโยชน์ 

 

 ชดัเจนใหก้บั
ผูเ้รียน ตวัอยา่ง 
เช่นในประสบ 
การณ์การฝึกงาน
ดา้นโภชนบาํบดั
ร่วมกบัสถาบนั
อื7น นิสิตคห 
กรรมศาสตร์ มศว 
ไดรั้บคาํชมและ
การยอมรับ
เทียบเคียงกบั 
นิสิตหลกัสูตร 
โภชนาการ ของ
คณะสหเวชฯ 
จุฬาฯ และ 
โภชนาการ ของ 
ม.มหิดล 

 

10.  หลกัสูตร วท.บ.  
คหกรรมศาสตร์  ในแต่ละสาขาวิชาเอก  
มีจุดอ่อนในส่วนใด 

 ไม่มี 

 
มี 

วชิาเอกอาหาร
และโภชนาการ 
มองภาพไม่
ชดัเจนวา่ตอ้งการ
ขายอะไร เพราะ
ในวชิาเอกนีJ  ดู
เหมือนจะเรียน
ครอบคลุมแบบ 
คหกรรมดา้น
อาหารแบบ
กลางๆ ไมเ่ด่นชดั 
แต่ในอนาคต 
ธุรกิจทาง 
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบัหลกัสูตร 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

   ดา้นการบริการ
ดา้นอาหารเริ7มมี
บทบาทมากขึJน 
อาจเนน้ไป
ทางดา้นนีJได ้

 

11.  ควรมีการเสริมสร้างศกัยภาพ หรือ
ทกัษะดา้นใดใหแ้ก่ผูเ้รียนเพิ7มเติมอีกบา้ง
หรือไม่ 

มี 
ในวชิาเอกการ
กาํหนดอาหาร
และโภชน
บาํบดั หากมี
การเชื7อมโยง
กบับุคลากร
ทางการแพทย ์
หรือคณะ
แพทยศาสตร์ 
ของ
มหาวิทยาลยั 
น่าจะทาํใหมี้
ความเขม้แขง็
ของหลกัสูตร
มากขึJน เช่น 
การฝึกให้
คาํแนะนาํ การ
จดัอาหาร
ผูป่้วย หาก
ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสเขา้ 
ward ระหวา่ง
เรียน 
(นอกเหนือจาก
การฝึกงาน)  

 มี 
1) วชิาเอก 
อาหารและ
โภชนาการ มีการ
เพิ7มเรื7องทกัษะ
การประกอบ
อาหาร 
2) วชิาเอกการ
กาํหนดอาหาร
และโภชนบาํบดั 
ควรใหมี้การลง
พืJนที7 การศึกษา
จากแหล่งปฏิบติั
ของจริง จะ
สามารถเพิ7มการ
เรียนรู่ได ้
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบัหลกัสูตร 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
 จะช่วยเตรียม

ความพร้อม
ใหแ้ก่ผูเ้รียนได้
ดี 

   

12.  ความเหมาะสมของหลกัสูตรในการ
ผลิตบณัฑิตออกสู่วชิาชีพที7สอดคลอ้ง
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
สงัคม และเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

� 
 

 � 
 

 

6.2  ด้านความเหมาะสมของรายวิชาที&สอน  

ความคิดเห็นเกี7ยวกบั
หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

5.2.1   รายวชิาที7
สามารถนาํไปใชใ้น
การประกอบวิชาชีพ
ไดม้ากที7สุด (เรียงจาก
มากไปนอ้ย อยา่งนอ้ย 
5 รายวชิา) 

- การจดัการสินคา้
เครื7องนุ่งห่ม 

- การทดสอบสิ7งทอ 
- อุตสาหกรรมการผลิตเสืJอผา้ 

1 
- การตกแต่งสาํเร็จและการ

ดูแลรักษาสิ7งทอ 
- เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 1 
 

- English for Effective 
Communication 

- Fabric Construction 
-  Textile Chemistry 
- Textile Fiber 
- Garment Merchandising 

- หลกัการกาํหนดอาหาร 
- เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 
- โภชนบาํบดัทางการแพทย ์
- การใหค้าํปรึกษาและการ
ปรับเปลี7ยนพฤติกรรมดา้น
โภชนาการ 

- หลกัการประกอบอาหาร 
- การจดัการสินคา้และ
เครื7องนุ่งห่มฃ 

5.2.2   รายวชิาที7
สามารถนาํไปใชใ้น
การเรียนรู้ตลอดชีพ
ของผูเ้รียนไดม้ากที7สุด 
(เรียงจากมากไปนอ้ย                      
อยา่งนอ้ย 5 รายวชิา) 

- วทิยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 
- โครงสร้างผา้ 
- เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 1 
- การสร้างแบบตดั 
- การตกแต่งสาํเร็จและการ

ดูแลรักษาสิ7งทอ 

- Garment Merchandising 
- Nutrition in Life Cycle 
- Nutrition Couseling and 
behavior Modification  
- Health Food Products 
- Garment Industry 
 
 

รายวชิาศึกษาทั7วไป ไดแ้ก่ 
- มศว 121-122  ภาษาองักฤษ

เพื7อประสิทธิภาพการ
สื7อสาร 1-2 และรายวชิา
เกี7ยวกบัภาษาอื7นๆ 

- มศว 144  คณิตศาสตร์ใน
ชีวติประจาํวนั 
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบั
หลกัสูตร 

รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
นายวิวฒัน ์หิรัญพฤกษ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 

นางพรรณอร หงษโ์ต 

ผูท้รงคุณวฒิุ 

   - มศว 151 การศึกษาทั7วไป
เพื7อพฒันามนุษย ์
- มศว 351  การพฒันา

บุคลิกภาพ 
- มศว 352 ปรัชญาและระบบ

การคิด 
- คส 403 โครงงานวจิยั 

5.2.3   รายวชิาที7
สมควรเพิ7มเติม และ
สมควรตดัออก 

 

วิชาที7สมควรเพิ7มเติม 
- สิ7งทอที7เป็นมิตรต่อ

สิ7งแวดลอ้ม (Ecotextile 
หรือ Green Textile)  

- กฎระเบียบการใชส้ารเคมีที7
ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย์
และสิ7งแวดลอ้ม 

- เทคโนโลยสีะอาด 
- มาตรฐานการทดสอบที7
เกี7ยวขอ้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

วชิาที7สมควรเพิ7มเติม/ตดัออก 
1. ห่วงโซ่อุปาทาน และ 
Logistic ในแต่ละสาขาวชิาเอก 
2. องคค์วามรู้ดา้น Marketing 
and Management 
3. ควรเปลี7ยนชื7อ Fabric 
Construction เป็น Fabric and 
Accessories โดยสอดแทรก
เนืJอหาการเรียนรู้ Weaving, 
Knitting และ Non woven ให้
ครอบคลุม Textile Term and 
Definition ในภาพรวม 
4. ควรเพิ7ม Textile Application 
เช่น Textile Surfacing, Textile 
Creating and Limitation เป็น
ตน้ 
5. รวม Dying, Printing, 
Finishing เขา้ดว้ยกนั 
 

วิชาที7สมควรเพิ7มเติม 
รายวิชาที7เกี7ยวกบั
กระบวนการคดิต่างๆ 
(Thinking Skill) เช่น การคิด
อยา่งเป็นระบบ การคิดเชิง
บวก เป็นตน้ ควรใหเ้ป็นหนึ7ง
ในรายวชิาบงัคบัดว้ย 
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6.2  ด้านความเหมาะสมของรายวิชาที&สอน (ต่อ) 

ความคิดเห็นเกี7ยวกบั
หลกัสูตร 

นางสาววชิราภรณ์  ตรีเยน็ 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วสิารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

5.2.1   รายวชิาที7
สามารถนาํไปใชใ้น
การประกอบวิชาชีพ
ไดม้ากที7สุด (เรียงจาก
มากไปนอ้ย อยา่งนอ้ย 
5 รายวชิา) 

- 1)  วชิาเอกสิ7งทอและ
เครื7องนุ่งห่ม 

- การยอ้มและตกแด่งสาํเร็จสิ7ง
ทอ 

- การทดสอบสิ7งทอ 
- การออกแบบ 
- เทคนิคการตดัเยบ็เสืJอผา้ 
- วทิยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 
2)  วชิาเอกอาหารและ

โภชนาการ 
- หลกัการประกอบอาหาร 
- โภชนาการในวยัต่างๆ  
- หลกัการพฒันาผลิตภณัฑ ์
- โภชนาการ 
- ความปลอดภยัของอาหารและ

หลกัสุขาภิบาล 
3)  วชิาเอกกาํหนดอาหารและ

โภชนบาํบดั 
- หลกัการกาํหนดอาหาร 
- โภชนบาํบดัทางการแพทย ์
- การประเมินภาวะโภชนาการ 
- หลกัการประกอบอาหาร 
- หลกัการพฒันาอาหาร 

1) สาํหรับงานดา้นธุรกิจ
บริการอาหาร 
- หลกัการสุขาภิบาลอาหาร 
- การจดับริการอาหารใน

สถาบนั 
- โภชนาการทุกวยั 
- หลกัการประกอบอาหาร 
- แนวโนม้ทางอาหารและ
โภชนาการ 

2)  สาํหรับงานโภชนาการ 
- โภชนาการ 
- โภชนบาํบดั 
- หลกัการกาํหนดอาหาร 
- โภชนาการทุกวยั 
- หลกัการประกอบอาหาร 
- ความปลอดภยัของอาหาร
และหลกัสุขาภิบาล 

5.2.2   รายวชิาที7
สามารถนาํไปใชใ้น
การเรียนรู้ตลอดชีพ
ของผูเ้รียนไดม้ากที7สุด 
(เรียงจากมากไปนอ้ย                      
อยา่งนอ้ย 5 รายวชิา) 

- 1. การศึกษาวิชาพืJนฐานทาง
วทิยาศาสตร์ จะช่วยใหผู้เ้รียน
มีการใชว้จิารณญาณอยา่งมี
เหตุผล  

2. หลกัการประกอบอาหาร 
3. การวจิยัและเขยีนเอกสาร

ทางคหกรรมศาสตร์ 

- โภชนาการ 
- โภชนาการทุกวยั 
- ความปลอดภยัของอาหาร

และหลกัสุขาภิบาล 
- หลกัการประกอบอาหาร 
- การถนอมอาหารและการ

แปรรูปอาหาร 
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ความคิดเห็นเกี7ยวกบั
หลกัสูตร 

นางสาววชิราภรณ์  ตรีเยน็ 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ 

ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

นายปริญญา วิสารพรรุจี 

ศิษยเ์ก่า 

  4. การใหค้าํปรึกษาและการ
ปรับเปลี7ยนพฤติกรรมดา้น
โภชนาการ 

- หลกัการพฒันาผลิตภณัฑ ์
- อาหารเพื7อสุขภาพ 
- วทิยาการขนมอบ 

5.2.3   รายวชิาที7
สมควรเพิ7มเติม และ
สมควรตดัออก 

 

- - 1)  วชิาที7สมควรเพิ7มเติม 
- วชิาที7มุ่งเนน้เกี7ยวกบัการจดั
เลีJยงโดยเฉพาะ เพื7องาน
ทางดา้นการบริการในธุรกิจ
อาหาร 
- วชิาที7มุ่งเนน้เพพื7อวชิาชีพ
นกักาํหนดอาหาร และ นกั
โภชนาการ เพื7อเตรียมความ
พร้อมในการสอบขอ
ใบรับรองวชิาชีพ 
2)  วชิาที7สมควรตดัออก 
- ควรลดหน่วยกิตในบางวชิา
ลง เพื7อนาํไปเพิ7มเติมใน
รายวิชาที7สมควรเพิ7ม 

6.3  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ&มเตมิ  

กรรมการ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
1.  รศ.ดร.เขม็ชยั เหมะจนัทร 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

1.  การพฒันาอุตสาหกรรมในปัจจุบนั มีแนวโน้ม ดงันีJ  
1.1  นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมสนบัสนุนใหเ้ป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

(Green industry) เพื7อดูแลอุตสาหกรรมใหป้ลอดภยัต่อมนุษยแ์ละ
สิ7งแวดลอ้ม 

1.2 พฒันาการทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐษนที7ผูซื้Jอตอ้งการ 
1.3  เพิ7มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด โดยพฒันาทัJงวงจรการ

ผลิตภณัฑ์ 
1.4  พฒันาความรู้และประสบการดา้นการตลาด  การเลือกใชว้สัดุและ

เคมีภณัฑ์ในห่วงโซ่อุปาทาน (supply chain) ให้ 
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กรรมการ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 สอดคลอ้งกบักฎระเบียบแต่ละประเทศ และขอ้กาํหนดที7ลูกคา้ตอ้งการ 

2.  ในเรื7องจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร อาจพิจารณาใหน้้อยละกว่า 
140 หน่วยกิตได ้โดยดูจากความซํJ าซอ้นในรายวิชา หรือ รวมบางวิชา
เขา้ดว้ยกนั  

3. วิชาเอกสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม ควรเนน้การปฏิบติั การฝึกงาน 
โครงงานวิจยั โดยสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานที7เกี7ยวขอ้ง เช่น
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ7งทอ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรม
โรงงานอุตสาหกรรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

4.  วิชาเอกสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม ตรวจสอบวิชาเฉพาะดา้นบงัคบั และ
วิชาเฉพาะดา้นเลือก ให้มีหน่วยกิตน้อยลง โดยกาํหนดวิชาที7จาํเป็น 
และควรรวมรายวิชาที7เนืJอหาซํJ าซอ้นกนั 

2. นายวิวฒัน์ หิรัญพฤกษ ์ 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

1. การตัJงชื7อวิชา ควรใชค้าํที7ทนัสมยั และเหมาะสมกบักระแส หรือ
นโยบายของรัฐนาํไปสู่การพฒันาในภาพรวม เช่น เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ หรือการพฒันาสู่ความยั7งยนื 

2. การร้อยเรียงวิชาใหเ้ป็น PACKAGE สร้างความต่อเนื7องจากวิชา I ไป 
II จาก II ไป III เป็นตน้ 

3. การสร้างขีดความสามารถใหน้ักศึกษา สามารถใชท้กัษะดา้น
ภาษาองักฤษใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และเขา้หาองคค์วามรู้ที7
กวา้งไกล และเป็นสากล 

4. การฝึกงานมีความจาํเป็นมาก  ภาควิชาควรวางแผนใหน้ักศึกษาไดรั้บ
โอกาสเขา้ถึงวิชาชีพ ในชีวิตจริง ร่วมคดิ ร่วมทาํ กบัเอกชนก่อนจบ
การศึกษา 

5. ภายใตภ้าวะการขาดแคลนแรงงาน  การผลิตบณัฑิตสู่วิชาชีพของ มศว  
สามารถตอบสนองความตอ้งการแรงงานไดดี้  แต่การปรับตวัเพื7อ
ยกระดบัการเรียนการสอน  การปรับตวั ยงัจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งต่อเนื7อง 
เพื7อมาตรฐานการศึกษาไทย จะไดก้า้วสู่ความเป็นสากลมากยิ7งขึJน 
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กรรมการ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
3. นางพรรณอร หงษโ์ต    
ผูท้รงคุณวุฒิ 
 

ปัจจุบนัแต่ละสถาบนัการศึกษาลว้นพยายามพฒันาหลกัสูตรของตน
เพื7อให้นิสิตนกัศึกษาที7ผลิตออกไปเป็นที7ตอ้งการของตลาด  แต่ในการ
ออกไปทาํงานจริง บางครัJ งพบว่าแมว้า่จะเป็นนิสิตที7เรียนเก่ง แต่อาจดอ้ย
คุณภาพดา้นอื7น เช่น ขาดความอดทน ขาดการประยกุตใ์ชค้วามรู้ที7มีเพื7อ
ใชจ้ริง ขาดความคิดสร้างสรรค ์ ทาํให้คุณภาพโดยรวมของนิสิตดอ้ยลง  
จึงขอฝากประเด็นนีJ ให้ผูดู้แล และควบคุมหลกัสูตรไดล้องหาวิธีการ หรือ
รายวิชาใดๆ ที7จะพฒันาคุณภาพในจุดเหล่านัJนดว้ย 

4. รศ.ดร.ทศันีย ์ลิJมสุวรรณ  
ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพ 

 

1.  ปรัชญา และ วตัถุประสงคไ์ม่สื7อถึงหลกัสูตร และวิชาเอก เขียนกวา้ง
เกินไป  
2.  ชื7อวิชา การจดัการบริการอาหารในสถาบนั  ในปัจจุบนัจะสื7อ
ความหมายแคบ และเป็นชื7อเก่า  อาจใชชื้7อเป็น การจดัการบริการอาหาร 
3.  ในรายวิชาเฉพาะดา้นเลือกของวิชาเอกการกาํหนดอาหารและโภชน
บาํบดั ส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชาที7จะตอ้งเรียนตามขอ้กาํหนดของสมาคม
นกักาํหนดอาหารฯ ควรระบุให้ชดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งเลือกเรียนใน
รายวิชาใดบา้ง 
4. ในส่วนของวิชาเอกการกาํหนดอาหารและโภชนบาํบดั ควรระบุใน
ส่วนที7เกี7ยวขอ้งกบัการฝึกงานให้ผูเ้รียนไดท้ราบ การฝึกงาน 300 ชั7วโมง 
เป็นส่วนหนึ7งที7นาํไปนบัใน ชั7วโมงฝึก 900 ชั7วโมง  หรือควรมีขอ้แนะนาํ
เกี7ยวกบัการฝึกงาน หรือแหล่งฝีกงาน เพื7อสร้างความเชื7อถือให้แก่
หลกัสูตร 
5. ในวิชาเอกอาหารและโภชนาการ มีวิชาทางการประกอบอาหาร
ค่อนขา้งนอ้ย มีเพียง 1 รายวิชา   น่าจะมี  2 รายวิชา หริอ แทรกการ
ประกอบอาหารจาํนวนมากไวใ้นวิชา การจดัการบริการอาหาร 

5. นายปริญญา วิสารพรรุจี      
ศิษยเ์ก่า 
 

1. ชื7อหลกัสูตรและวิชาเอกในขณะนีJ เหมาะสมเป็นอยา่งยิ7ง แต่ในอนาคต
อาจเปิดหลกัสูตรเพิ7มเติม (ดา้นอาหาร) ซึ7 งจะเป็นการเนน้ดา้นการบริการ
อาหาร เพราะปัจจุบนัธุรกิจงานบริการดา้นอาหาร เป็นอีกงานหนึ7งที7เป็นที7
ตอ้งการของตลาด เพราะคนส่วนมากใชบ้ริการธุรกิจการบริการอาหาร
เป็นจาํนวนเพิ7มขึJน 
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กรรมการ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 2. คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา ที7เนน้การรับผูเ้รียนที7เรียนเนน้ทางวทิยาศาสตร์

เหมาะสมแลว้ เนื7องจากหลกัสูตรจดัใหเ้รียนพืJนฐานทางวิทยาศาสตร์ตาม
เกณฑข์องคณะวิทยาศาสตร์  ผูเ้รียนที7เรียนไม่เนน้วิทยาศาสตร์มาก่อนอาจ
เรียนไม่ไหว หรือเกิดปัญหาในการเรียนได ้

 

7.  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฯ ไดจ้ดัประชุมประมวลผลและพิจารณาขอ้วิพากษ ์และขอ้เสนอแนะจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ   และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นําขอ้วิพากษ์และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพ และศิษยเ์ก่า  มาพิจารณาดาํเนินการปรับปรุง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
คหกรรมศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ฉบบัร่าง  เพื7อให้เป็ นไปตามความเหมาะสม และนาํเขา้
พิจารณาในที7ประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และพฒันาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     
คหกรรมศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  หรือ มคอ. 2  นาํเสนอเพื7อขออนุมติัหลกัสูตรเป็นลาํดบัขัJน
ต่อไป 
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ความคดิเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที&มีต่อบัณฑิต คณะวทิยาศาสตร์  
 

ในปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์มีบณัฑิตที7สําเร็จการศึกษาทุกหลกัสูตรรวม 494 คน   
ได้สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลกัษณะของบัณฑิตที7พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น ผลการสํารวจพบว่าจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจ
จาํนวน 494 ฉบบั  มีผูใ้ชบ้ณัฑิตตอบกลบัจาํนวน 59 คน   ผูใ้ชบ้ณัฑิตร้อยละ 89.8 มีความพึงพอใจต่อบณัฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์  ในระดบัมากขึJนไป (คะแนนเฉลี7ยตัJ งแต่ 3.40 ขึJนไป )   โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี7ย 3.97   
และมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงันีJ  
 

ผลการเรียนรู้ จาํนวน (%1) ค่าเฉลี7ย 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 59(11.9%) 4.02 มาก 

1.   มีการยดึมั7นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 59(11.9%) 4.25 มากที7สุด 
2.   มีความซื7อสัตยสุ์จริต 59(11.9%) 4.12 มาก 
3.   มีระเบียบวนิยั และตรงเวลา 59(11.9%) 4.15 มาก 
4.   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 59(11.9%) 4.31 มากที7สุด 
5.   มีจิตสาํนึกที7ดีและรับผดิชอบต่อหนา้ที7 59(11.9%) 4.24 มากที7สุด 
6.   มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื้7น 59(11.9%) 4.15 มาก 
7.   มีการเคารพกฎและระเบียบขององคก์ร 59(11.9%) 4.02 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 4.18 มาก 

ด้านความรู้    

1.  มีความรู้และเขา้ใจเกี7ยวกบัหลกัการและทฤษฎีพืJนฐานที7สาํคญั 59(11.9%) 3.90 มาก 
2.   สามารถนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มา

ประยกุตใ์ช ้
59(11.9%) 3.73 มาก 

3.   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื7น 59(11.9%) 3.63 มาก 
4.   สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและวิจยั 59(11.9%) 3.64 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.72 มาก 

เกณฑข์องค่าเฉลี7ย :     1.00 – 1.79  หมายถึงระดบันอ้ยที7สุด   1.80 – 2.59  หมายถึงระดบันอ้ย 
 2.60 – 3.39  หมายถึงระดบัปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดบัมาก 
 4.20 – 5.00  หมายถึงระดบัมากที7สุด 

1คิดเป็นร้อยละของจาํนวนบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้ จาํนวน (%1) ค่าเฉลี7ย 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 

ทักษะทางปัญญา    

1.   สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 59(11.9%) 3.92 มาก 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 59(11.9%) 3.75 มาก 
3.   สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะ กบัการแกปั้ญหา 
      ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสร้างสรรค ์

59(11.9%) 3.75 มาก 

4.   สามารถสืบคน้ และวิเคราะห์ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที7 
      หลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

59(11.9%) 3.92 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.83 มาก 
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ    

1.   สามารถทาํงานกบัผูอื้7นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็น 
      กลัยาณมิตร 

59(11.9%) 4.20 มากที7สุด 

2.   สามารถทาํงานเป็นทีม 59(11.9%) 4.19 มาก 
3.   การมีภาวะผูน้าํ 59(11.9%) 3.63 มาก 
4.   การเป็นผูร่้วมงานที7ดี 59(11.9%) 4.22 มากที7สุด 
5.   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 59(11.9%) 4.25 มากที7สุด 
6.   มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 59(11.9%) 4.05 มาก 
7.   มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอยา่งต่อเนื7อง 59(11.9%) 4.12 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 4.09 มาก 
เกณฑข์องค่าเฉลี7ย :    1.00 – 1.79  หมายถึงระดบันอ้ยที7สุด   1.80 – 2.59  หมายถึงระดบันอ้ย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดบัปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดบัมาก 
 4.20 – 5.00  หมายถึงระดบัมากที7สุด 

1คิดเป็นร้อยละของจาํนวนบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้ จาํนวน (%1) ค่าเฉลี7ย 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื&อสาร  และการใช้เทคโนโลยี    

1.   มีทกัษะในการสื7อสารภาษาไทย 59(11.9%) 4.00 มาก 
2.   มีการเลือกใชรู้ปแบบการสื7อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 59(11.9%) 4.03 มาก 
3.   มีทกัษะและความรู้ในภาษาองักฤษหรือภาษาอื7น ๆ 59(11.9%) 3.47 มาก 
4.   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ 59(11.9%) 3.98 มาก 
5.   มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื7อการวิเคราะหน์าํเสนอ

ขอ้มลู 
59(11.9%) 3.71 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.84 มาก 
เกณฑข์องค่าเฉลี7ย :    1.00 – 1.79  หมายถึงระดบันอ้ยที7สุด   1.80 – 2.59  หมายถึงระดบันอ้ย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดบัปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดบัมาก 
 4.20 – 5.00  หมายถึงระดบัมากที7สุด 

                   1คิดเป็นร้อยละของจาํนวนบณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. มีความขยนั รับผดิชอบ และตัJงใจทาํงาน จนงานสาํเร็จดว้ยความเรียบร้อย (1 คน) 
2. เนื7องจากพนกังานเพิ7งจบการศึกษา จึงตอ้งอาศยัเวลาในการเรียนรู้งาน และการทาํงานในองคก์รโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึง ดี  คาดว่าเมื7อทาํงานไปไดสั้กพกั ระยะหนึ7งคงพฒันาตวัเองและ
องคก์รให้มีความเจริญกา้วหนา้ ไปไดดี้ยิ7งขึJน  (1 คน) 

3. ควรเพิ7มการตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อหนา้ที7อยา่งเสียสละ เพิ7มความรู้ดา้นโปรแกรมการใช ้
Com. ผลิตสื7อการสอน/ใชสื้7อ  (1 คน) 

4. ควรปรับปรุงให้มีภาวะผูน้าํ และมีความกลา้แสดงความคิดเห็นดา้นวิชาการ โดยยงัคงความสุภาพ 
เรียบร้อย และการให้เกียรติผูอื้7น  (1 คน) 

5. การทาํงานของบณัฑิต  ถือไดว้่าเป็นบุคลากรที7มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถใหห้ลกัการและทฤษฎี
พืJนฐาน  แม่นยาํ มีความขยนั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที7การงาน แต่สิ7งที7ตอ้งนาํมา
พิจารณาก็คอื บณัฑิตชอบทาํอะไรที7เป็นส่วนตวั  ไม่ชอบพดูหรือสนทนากบัเพื7อนร่วมงาน พูดง่าย ๆ  
คือ  ขาดการเขา้สังคม พูดคุยกบัเพื7อนร่วมงานอยูต่ลอดเวลา เกี7ยวกบังาน หรือการช่วยเหลือ หรือ
แกปั้ญหาของเพื7อนร่วมงาน (1 คน)  
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6. บณัฑิตมีความเสียสละนอ้ย เมื7อเปรียบเทียบกบับุคลากรที7มีประสบการณ์ทาํงานหลายปี    ควรปรับ 
เรื7องความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน เช่น การใชสื้7อประกอบการสอน ควรปรับปรุงบรรยากาศใน
การทาํงาน  (1 คน) 

7. เรียนรู้เร็วแต่ตอ้งหาประสบการณ์เพิ7มขึJนในการคิดวิเคราะห์   และประยกุตเ์รื7องของ   Business & 
Technical เพื7อให้ทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพและควรหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ ๆ (1 คน)  

8. ยงัขาดความมั7นใจ และประสบการณ์ในการสอน  ควรปรับปรุงใหดี้กว่านีJ   มีความรับผิดชอบในหนา้ที7
ดี  มีความพยายามที7จะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมและองคก์รไดดี้  ตัJงใจทาํงาน  (1 คน) 

9. เนื7องจากบณัฑิตจบใหม่  ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัและเรียนรู้งานรวมถึงเขา้ใจวิถีชีวิตของการทาํงาน  
ซึ7งต่างไปจากวิถีชีวิตของนกัศึกษา  ทางสถาบนัควรเสริมเรื7อง  การปรับตวั ขอ้แนะนาํในการทาํงาน  
ปลูกฝังเรื7องการทาํงานกบัผูอื้7นเป็นทีม  ความอดทน  ความมุ่งมั7นในการทาํงานให้กบันกัศึกษา (1 คน)  

10. การกลา้แสดงออก  การ Presentation การเสนอความคิดริเริ7มต่าง ๆ บณัฑิตจะมีค่อนขา้งนอ้ย  แต่มี
ความรับผดิชอบในงานสูง  ควรมีการเพิ7มหลกัสูตรดา้น IT ในดา้นการนาํมาใชก้บังาน Analy เพื7อให้
ทนักบัความตอ้งการของตลาดแรงงานที7มีอยูใ่นปัจจุบนั (1 คน)  

11. ดี มีความตัJงใจทาํงานอยา่งมาก  มีสัมมาคารวะ  และเป็นผูร่้วมงานที7ดี 
12. ตอ้งสามารถประยกุตค์วามรู้  และทกัษะให้มีความสร้างสรรค ์ และสามารถแกปั้ญหาได ้(1 คน)  
13. นิสิตไม่สามารถคาํนวณเกี7ยวกบัการเจือจางสารละลาย การคาํนวณความเขม้ขน้ของสารละลาย ไม่

สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง  คาดว่านิสิตไม่เคยเตรียมสารเอง  เตรียม Buffer  ไม่ถูกตอ้ง  
อาศยัความสะดวกสบายของเทคโนโลยใีนการทาํวจิยั  โดยไม่สนใจหลกัการการใชเ้ครื7องมือ หรือ
หลกัการที7มาของผลการทดลองที7ได ้หรือตวัเลขหรือขอ้มูล ซึ7 งสาํคญัในการแกปั้ญหาเมื7อผลการ
ทดลองผดิพลาดขึJน  (1 คน) 

14. ควรฝึกมารยาทไทยให้มีคุณลกัษณะอ่อนนอ้มถ่อมตน  และมีสัมมาคารวะ  รู้กฎ กติกาของสังคมไทย  
โดยเฉพาะอยา่งยิ7งการนบนอ้มให้รู้ผูใ้หญ่  ควรเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะผูที้7จะเป็นครูหรือเป็นครูตน้แบบ 
ใหแ้ก่นกัเรียน  (1 คน) 

15. โดยภาพรวมแลว้  บณัฑิตมีคุณภาพเป็นคนเรียนรู้ง่าย  และมีความเป็นระเบียบ  จึงทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ซึ7 งตรงตามที7ไดรั้บมอบหมายใหท้าํ  (1 คน) 

16. บณัฑิตมีความรู้ในเชิงวิชาการดีมาก  ส่วนทกัษะในการแกปั้ญหา บางอยา่งคงตอ้งใชป้ระสบการณ์เขา้
มาช่วย (1 คน)  
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17. ควรเนน้เรื7องการนาํความรู้พืJนฐานในระดบัชัJนปีที7 1-2  มาใชไ้ดใ้นการทาํงานในสาขาที7จบไดอ้ยา่ง
สมควร  และนาํวิชาชัJนสูง (3-4)  มาใชใ้นการวิเคราะห์หรือต่อยอดวิชาชีการที7ใชอ้ยู่ไดเ้นน้ให้บณัฑิต  
คิดเป็น – ทาํเป็น – แกปั้ญหาเป็น  (1 คน) 

18. อยากใหบ้ณัฑิตมีพืJนฐานความรู้ทางระบบ ISO เนื7องจากทุกบริษทัมีระบบ ISO ในการทาํงาน  
ภาษาองักฤษน่าจะแทรกให้เรียนมากขึJน เนื7องจากจาํเป็นในอนาคต (1 คน)  

19. ใหบ้ณัฑิตมีสติให้มาก ๆ คิดก่อนทาํงาน ใจเยน็ ๆ และมีความละเอียดรอบคอบมากกว่านีJ  (1 คน)  
20. โดยภาพรวม  จากการฝึกงานในช่วงระยะเวลาไม่ถึง  1  เดือน  (เขา้งานวนัที7  2  ธนัวาคม  2553) 

บณัฑิตยงัไม่สามารถทาํงานไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  แต่มีขอ้ดีคือเป็นคนสุภาพ  
เรียบร้อย  มีสัมมาคารวะ เชื7อฟังคาํสั7ง  และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที7  (1 คน) 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนรายวชิาในหลกัสูตร 

และผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วจัิย หรือการแต่งตาํรา                           
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
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ภาระการสอนของรายวชิาในหลกัสูตร 
วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ที&อาจารย์ประจําหลักสูตรรับผดิชอบ 

 

1.   นางทศัณีวรรณ  ภู่อารีย ์ คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
 HS 101 Principles of Home Economics   
 คส 221 โภชนาการ 3(3-0-6) 
 HS 221 Nutrition  
 คส 301 การวิจยัและการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 HS 301 Home Economics Research and Journalism  
 คส 321 หลกัโภชนาการและการกาํหนดอาหาร 3(2-2-5) 
 HS 321 Principles of Nutrition and Detetics  
 คส 322 โภชนาการในวยัต่างๆ 3(2-2-5) 
 HS 322 Nutrition in Life Cycle  
 คส 323 โภชนบาํบดัทางการแพทย ์ 4(3-2-7) 
 HS 323 Medical Nutrition Therapy  
 คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 
 HS 402 Seminar in Home Economics   
 คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
 HS 403 Research Project   
 คส 421 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5) 
 HS 421 Community Nutrition   
2. นางสาววลยักร นิตยพฒัน์ คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
 HS 101 Principles of Home Economics   
 คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
 HS 201 Information and Communication for Home Economics   
 คส 231 วิทยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 3(2-2-5) 
 HS 231 Introductory Textile Science  
 คส 232 โครงสร้างผา้  2(1-2-3) 
 HS 232 Fabric Construction   
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 คส 301 การวิจยัและการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 HS 301 Home Economics Research and Journalism  
 คส 333 เส้นใยสิ7งทอ 2(2-0-4) 
 HS 333 Textile Fibers  
 คส 334 เทคโนโลยกีารยอ้ม 3(2-2-5) 
 HS 334 Dyeing Technology  
 คส 337 การตกแต่งสาํเร็จและการดูแลรักษาสิ7งทอ 3(2-2-5) 
 HS 337 Textile Finishing and Care  
 คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 
 HS 402 Seminar in Home Economics   
 คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
 HS 403 Research Project   
 คส 431 สัมมนาสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 1(0-2-1) 
 HS 431 Seminar in Textile and Garment   
 คส 433 การพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(1-2-3) 
 HS 433 Textile and Clothing Product Development  
 คส 434 หัวขอ้พิเศษทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4) 
 HS 434 Special Topics in Textile and Clothing  
3. นางสาวศิรินนัท ์แก่นทอง คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
 HS 101 Principles of Home Economics   
 คส 231 วิทยาศาสตร์สิ7งทอเบืJองตน้ 3(2-2-5) 
 HS 231 Introductory Textile Science  
 คส 301 การวิจยัและการเขียนเอกสารทางคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 HS 301 Home Economics Research and Journalism  
 คส 332 เคมีสิ7งทอ 3(2-2-5) 
 HS 332 Textile Chemistry  
 คส 335 การทดสอบสิ7งทอ 3(2-2-5) 
 HS 335 Textile Testing  
 คส 336 เทคโนโลยกีารพิมพผ์า้ 3(2-2-5) 
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 HS 336 Textile Printing Technology  
 คส 337 การตกแต่งสาํเร็จและการดูแลรักษาสิ7งทอ 3(2-2-5) 
 HS 337 Textile Finishing and Care  
 คส 401 ฝึกงาน 2(0-20-0) 
 HS 401 Internship   
 คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
 HS 403 Research Project   
 คส 431 สัมมนาสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 1(0-2-1) 
 HS 431 Seminar in Textile and Garment   
 คส 433 การพฒันาผลิตภณัฑสิ์7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(1-2-3) 
 HS 433 Textile and Clothing Product Development  
 คส 434 หวัขอ้พิเศษทางสิ7งทอและเครื7องนุ่งห่ม 2(2-0-4) 
 HS 434 Special Topics in Textile and Clothing  
4. นางสิริมนต ์ชายเกตุ คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
 HS 101 Principles of Home Economics   
 คส 312 การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 HS 312 Food Service System Management  
 คส 401 ฝึกงาน 2(0-20-0) 
 HS 401 Internship   
 คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 
 HS 402 Seminar in Home Economics   
 คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
 HS 403 Research Project   
 คส 421 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5) 
 HS 421 Community Nutrition   
 คส 422 แนวโนม้ทางอาหารและโภชนาการ 2(1-2-3) 
 HS 422 Trends in Food and Nutrition   
 คส 423 ผลิตภณัฑอ์าหารเพื7อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 HS 423 Health Food Products   
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 คส 425 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5) 
 HS 425 Nutrition Assessment   
 คส 426 การให้คาํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อการปรับเปลี7ยน

พฤติกรรม 
3(2-2-5) 

 HS 426 Nutrition Counseling for Behavioral Modification  
5. นางสาววีณา ทองรอด คส 101 หลกัคหกรรมศาสตร์ 4(4-0-8) 
 HS 101 Principles of Home Economics   
 คส 201 สารสนเทศและการสื7อสารทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
 HS 201 Information and Communication for Home Economics   
 คส 261 การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3(3-0-6) 
 HS 261 Family and Community Resources Management  
 คส 311 หลกัการประกอบอาหาร 2(1-2-3) 
 HS 311 Principles of  Food Preparation  
 คส 312 การบริหารจดัการการบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 HS 312 Food Service System Management  
 คส 313 การถนอมอาหารและการแปรรูป 3(2-2-5) 
 HS 313 Food Preservation and Processing  
 คส 402 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) 
 HS 402 Seminar in Home Economics   
 คส 403 โครงงานวิจยั 2(0-6-0) 
 HS 403 Research Project   
 คส 411 วฒันธรรมอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 2(1-2-3) 
 HS 411 Culture Aspects of Thai Cuisine and International Cuisine  
 คส 412 วิทยาการขนมอบ 2(1-2-3) 
 HS 412 Bakery Science  
 คส 413 การบริการการจดัเลีJยง 2(1-2-3) 
 HS 413 Catering Service  
    
    



167 
 

ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า  วจิัย หรือการแต่งตาํราของอาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 

1.   นางทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์ 

  1.1 ผลงานวจัิย  

-   Effects of varying energy intake on the safe level of protein intake in young children   
(ผลของการไดรั้บพลงังานจากอาหารในระดับต่างๆ ต่อความตอ้งการโปรตีนในเด็กเล็ก) – งบประมาณ
สนบัสนุนจากมูลนิธิ นายแพทยเ์ฉลิม พรหมมาส   พ.ศ. 2521-2522  

-   Iron and nutritional status, physical and cognitive performance of school adolescents in 
Nakhon Chaisri, Nakhon Pathom (ภาวะธาตุเหล็กและโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและทางการเรียนรู้ใน
เด็กนักเรียนวยัรุ่นในอาํเภอนครชยัศรี จังหวดันครปฐม) – งบประมาณสนับสนุนจากงบพฒันาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2542-2544  

-   การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินในเด็กนกัเรียนประถมศึกษาที�มีภาวะ
โภชนาการต่างกนัในจังหวดันครนายก (The comparison of lifestyle and food behavior of primary 
schoolchildren with different nutritional status in Nakhon Nayok) – งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
เงินรายได ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี พ.ศ. 2547-2548  

   -  การพฒันาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของเด็กไทยวยัก่อนเรียนที�มีภาวะโภชนาการ
บกพร่อง (Improvement of growth performance of Thai malnourished schoolchildren) ชุดโครงการวิจยัแบบ
บูรณาการ – งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี พ.ศ. 
2548-2549 

 -   การเสริมอาหารและการออกกาํลงักายเพื�อพฒันาสมรรถภาพการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาที�มีภาวะโภชนาการบกพร่อง (Food supplementation and exercises to improve growth 
performance in malnourished schoolchildren)  ภายใต ้ชุดโครงการวิจยัแบบบูรณาการ เรื�อง การพฒันา
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของเด็กไทยวยัก่อนเรียนที�มีภาวะโภชนาการบกพร่อง (Improvement of growth 
performance of Thai malnourished schoolchildren) – งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประจาํปี พ.ศ. 2548-2549  

-   การพฒันาอาหารทางเลือกเพื�อสุขภาพเด็ก (Healthy food development for Thai children) 
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาํปี พ.ศ. 2549-2550 ภายใต ้ชุดโครงการวิจยัแบบบูรณา
การ เรื� อง การพัฒนาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของเด็กไทยวยัก่อนเรียนที�มีภาวะโภชนาการบกพร่อง 
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(Improvement of growth performance of Thai malnourished schoolchildren) – งบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี พ.ศ. 2548-2549  

- การบริโภคพืชผักและผลไม้ที� ให้สารต้านอนุมูลอิสระในคนไทย อายุ 35-65 ปี  ใน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดันครนายก (Consumption of vegetables and fruits rich in antioxidants in adults 
aged 35-65 years in Bangkok and Nakhon Nayok) – งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายไดค้ณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2548-2549 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

-  โครงการพฒันาอาหารและโภชนาการเพื�อสร้างเด็กไทยให้เต็มศกัยภาพ จงัหวดันครนายก 
(Food and nutrition development project for full potential of growth of schoolchildren in Nakhon Nayok)  ปี 
พ.ศ. 2548-2550 – งบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิพฒันาไท สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

-   การประเมินโครงการพฒันาอาหารและโภชนาการเพื�อสร้างเด็กไทยให้เต็มศกัยภาพ จงัหวดั

นครนายก (Evaluation of food and nutrition development project for full potential of growth of 

schoolchildren in Nakhon Nayok)   ปี พ.ศ. 2551-2553  – งบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิพฒันาไท 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.2  ผลงานการเขียนหนังสือ/ตํารา   

  1) โภชนาการมนุษย ์  

      2)  อว้น : อนัตรายใกลต้วัคุณ และอาหารเพื�อคุณภาพชีวิต 

  3)  ไขมนั : คุณรู้จกัดีแลว้หรือยงั และอาหารป้องโรคหัวใจ 

  4)  อาหารป้องกนัมะเร็ง 

2.  นางสาววลัยกร  นิตยพัฒน์ 

 2.1  ผลงานวจัิย 

  - การตกแต่งสาํเร็จผา้ฝ้ายเพื7อกนัยบัและยบัย ัJงเชืJอจุลินทรีย ์ภายในขัJนตอนเดียวโดยใชก้รดซิท
ริกและไคโตซาน 

  - การเตรียมฟิลม์นาโนคอมโพสิตออร์กาโนเคลย/์พอลิพรอพิลีนที7ยอ้มสีได ้(Prparation of 
dyeable polypropylene from organoclay/polypropylene nanocomposite) 
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  - การใชม้อนต์มอริลโลไนตด์ดัแปรและผงถ่านไมไ้ผ่ดดัแปรเป็นสารตวัเติมในฟิลม์ไคโตซาน 
(Utilization of modified montmorillonite and modified  bamboo charcoal as filler in chitosan film) 

  - Walaikorn Nitayaphat, Nantana Jiratumnukul, Sireerat Charuchinda, and Siriwan 
Kittinaovarat. Mechanical properties of chitosan/bamboo charcoal composite films made with normal and 
surface oxidized charcoal. Carbohydrate Polymers. 78 (2009) : 444-448. มี impact factor 3.167 

  - Siriwan Kittinaovarat, Nantana Jiratumnukul, Sireerat Charuchinda, Walaikorn 
Nitayaphat. Mechanical properties of chitosan/bamboo charcoal composite  film. 4th Mathematics and 
Physical Sciences Graduate Congress. National University of Singapore. (17-19 December 2008) 

3.  นางสาวศิรินันท์ แก่นทอง 

 3.1 ผลงานวจัิย 

 -  S Kaenthong; D A S Phillips; A H M Renfrew; M A Wilding . Accessibility of man-mad 
cellulosic fibres.  Part 1: Exhaust application of reactive dyes to never-dried lyocell, viscose, and modal  Part 
2: Examination of the exhaust profiles of a series of reactive dyes on never-dried and dried lyocell, viscose, 
and modal.  The society of dyers and colourist, 10 December 2004 

 -  Ibbett, R.N.; Phillips, D.A.S.; Kaenthong, S.  Evaluation of a dye isotherm method for 
characterisation of the wet-state structure and properties of lyocell fibre (Dyes and Pigments 71 (2006) 168-
177)   

 -  R. N Ibbett, S Kaenthong, D.A.S Phillips, M A Wilding. Characterisation of the porosity 
of regenerated cellulosic fibres using classical dye adsorption techniques (Lenzinger Berichte, 2006) 

 -  Roger N. Ibbett, Duncan A.S. Phillips and Sirinun Kaenthong A dye-adsorption and water 
NMR-relaxation study of the effect of resin cross-linking on the porosity characteristics of lyocell solvent-
spun cellulosic fibre (Dyes and Pigments 75 (2007) 624-632)  
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 -  Roger N. Ibbett, Duncan A.S. Phillips and Sirinun Kaenthong Solute adsorption and 
exclusion studies of the structure of never-dried and re-wetted cellulosic fibres (Journal of Material Science 
(2007) 42:6809-6818)\ 

4.  นางสิริมนต์ ชายเกตุ   

  4.1  ผลงานวจิัย  

- การสาํรวจภาวะโภชนาการในเด็กวยัเรียน อาํเภอปากพลี จงัหวดันครนายก. สิริมนต์ ชายเกตุ 
และคณะ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที7 15 ฉบบัที7 2 กรกฎาคม 2542.  แหล่งทุนวิจยั : มศว (โครงการชนบท
ศึกษา)  

- Kwanbunjan K, Chaikate S, Songmuang K.  Assessment of dietary patterns of Thais in 
Germany and Thailand.  Mal J Nutr 11(2): 89-98, 2005.   

  - สิริมนต ์ชายเกตุ.  การสาํรวจภาวะโภชนาการในวยัรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
จ.ราชบุรี.  วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที7 51 ฉบบัที7 3 กนัยายน – ธนัวาคม 2551.  หนา้ที7 20-26.  แหล่งทุนวิจยั : 
เงินรายไดค้ณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549.   

- ปัจจยัที7มีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในวยัรุ่นโดยใชเ้กณฑ์นํJาหนักตามเกณฑ์อาย ุ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จงัหวดัราชบุรี. Poster Presentation ในงาน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ  ครัJ ง
ที7 3.  21-22 มกราคม 2552. ณ อาคารวจิยัและการศึกษาต่อเนื7อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี.  (Proceeding).  หนา้ที7 74-87. 

- Food consumption among college students in Srinakharinwirot University.  - Poster 
Presentation  in  The International Congress of Nutrition.  4-9 October 2009, Bangkok, Thailand.  

- พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต มศว. แหล่งทุนวิจยั : เงินรายไดม้หาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ 2551.   
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 -  การบริโภคนํJาพริกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร.  สิริมนต ์ ชายเกตุ  ศาลินา วงษไ์ทย  
อรุษา เชาวนลิขิต  อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล  ชาติรส การะเวก  และสมชาย สุริยะศิริบุตร.  วารสารมหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี  ปีที7 2 ฉบบัที7 3  มกราคม-มิถุนายน 2553. 

 2.2  ผลงานบทความวิชาการ 

  - สิริมนต ์ชายเกตุ.  ขนมเด็กกบัฉลากโภชนาการ.  วารสารวทิยาศาสตร์ มศว.  ปีที7 24 ฉบบัที7 
2 (2551).  หนา้ที7 125-136. 

 - สิริมนต ์ชายเกตุ และ ตลบัพร หาญรุ่งโรจน์.  ผลกระทบของกรดไขมนัทรานส์ในอาหารต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด.  วารสารมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปีที7 1 ฉบบัที7 2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2552.  หนา้ที7 30-39. 

5. นางสาววีณา  ทองรอด   

 5.1 ผลงานวจัิย 

  - ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวยัเรียนในพืJนที7ประสบอุทกภยั 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์   
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๓. ลักษณะของสาขา 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) หรือที7เรียกกนัทั7วไปว่าวิทยาศาสตร์ เป็นการคน้พบความจริง 

ในธรรมชาติโดยการตัJงคาํถามเชิงวิทยาศาสตร์และใชร้ะเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และทศันคติวิทยาศาสตร์ 
ในการเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์วิเคราะห์  ตีความ  ใชพ้ลงัเหตุผลและระบบตรรกศาสตร์ในการสรุปเป็น 
ความรู้  ทฤษฎี  และกฎเกณฑค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งสรรพสิ7งที7เรียกว่ากฎธรรมชาติ  (natural  law)  เพื7อ 
อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสรรพสิ7งเหล่านัJน  ความรู้วิทยาศาสตร์ถือว่ามีความน่าเชื7อถือสูงมากเพราะ 
ความเป็นสภาวะวสัิย  (objectivity)  แม่นตรง และสามารถพิสูจน์ซํJ าได ้ ส่วนคณิตศาสตร์ (mathematics)   
เป็นภาษาและ เครื7องมือที7มีประสิทธิภาพสูงในการนาํไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ  ไดช้ดัเจน  มีหลกัการที7ถูกตอ้ง
เป็นที7ยอมรับโดยทั7วไป  คณิตศาสตร์สามารถเชื7อมโยงศาสตร์ที7ดูเหมือนว่าไม่มีความเกี7ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนั  
โดยใชแ้นวคิดเชิงปรัชญา  โครงสร้างนามธรรม  และการใหเ้หตุผลเชิงตรรกศาสตร์จนอาจกล่าวไดว้า่ 
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานที7สาํคญัของศาสตร์ทัJงปวง  ความน่าเชื7อถือ  และความแม่นยาํในการคน้พบ 
ความจริงของธรรมชาติในสาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และคณิตศาสตร์  ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค ์
ประดิษฐกรรมที7อาํนวยประโยชน์สุขมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษยด์งัที7ประจกัษใ์ห้เห็นทั7วไป 
ลกัษณะสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาพรวมแสดงไดด้งันีJ  
 

 

 

 

 

 

 

           

            

 
ระบบรากฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  

ผลไมห้รือประโยชนที์7พึงไดเ้กิดจากการประยกุต์
ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บนฐานความ
เขา้ใจธรรมชาติอยา่งลึกซึJงและความคิดสร้างสรรค์
ผนวกกบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี 

จากฐานความรู้ร่วมกนัเกิดการพฒันาแตกกิ7งกา้นเป็น
สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ 

โคนตน้ไม ้หมายถึงความรู้ที7เป็นฐานร่วมกนัใน
การศึกษาธรรมชาติดา้นกายภาพและชีวภาพโดยเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืJนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ระบบรากที7เขม้แขง็เกิดจากการพฒันาพลงัความคิด พลงั
เหตุผล ทศันคติวิทยาศาสตร์  ตรรกวิทยา และศิลป
ศาสตร์ จนเกิดปัญญาในการเขา้ถึงความจริงที7มอียูแ่ลว้ 
และการคน้พบความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
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การเจริญเติบโตและพฒันาการของวทิยาศาสตร์อาจเปรียบไดก้บัการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ รากดีทาํให้พืช
เจริญเติบโตดีจนผลิดอกออกผลไดฉั้นใด  รากฐานที7ดีของวทิยาศาสตร์ย่อมทาํให้วทิยาศาสตร์เจริญเติบโตดี 
ดงันัJนหลกัวิชาในหมวดการศึกษาทั7วไปโดยเฉพาะอยา่งยิ7งวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืJนฐาน 
ทาํให้พฒันาทศันคติวิทยาศาสตร์ รวมกบัวิชาปรัชญาและภาษาองักฤษช่วยให้นกัศึกษาเขา้ถึงแหล่งความรู้  
เขา้ใจเนืJอหารู้จกัคดิวเิคราะห์และคิดสร้างสรรคจ์นถึงระดบัคน้พบความรู้ใหม่เพื7อประยกุตใ์นกิจการต่าง ๆ  ที7มี
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติได ้

ในปัจจุบนัการเปิดสอนหลกัสูตรสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโนม้เพิ7มขึJนและมีความ
หลากหลาย  ดงันัJนเพื7อให้การผลิตบณัฑิตที7สาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
บรรลุมาตรฐานนาํไปสู่การผลิตบณัฑิตที7มีคุณภาพและมีความสามารถอยา่งเหมาะสม อีกทัJงเพื7อให้แต่ละ
สถาบนัอุดมศึกษามีโอกาสพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของตนได ้ การจดัทาํกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถูกใชเ้พื7อเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันา
หลกัสูตร  ทัJงนีJแต่ละสถาบนัควรพฒันารายละเอียดของหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการของทอ้งถิ7นภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกนั 

๓.๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเครื7องมือที7มีประสิทธิภาพสูงในการนาํไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ  
ไดช้ดัเจน  มีหลกัการที7ถูกตอ้งเป็นที7ยอมรับโดยทั7วไป  คณิตศาสตร์สามารถเชื7อมโยงศาสตร์ที7ดูเหมือนว่า 
ไม่มีความเกี7ยวขอ้งเขา้ดว้ยกนัโดยใชแ้นวคิดเชิงปรัชญา  โครงสร้างนามธรรม และการใหเ้หตุผลเชิง
ตรรกศาสตร์  จนอาจกล่าวไดว่้าคณิตศาสตร์เป็นรากฐานที7สาํคญัของศาสตร์ทัJงปวง  ทฤษฎีต่าง ๆ  ในทาง
วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ถา้สามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการทางคณิตศาสตร์จะทาํใหท้ฤษฎีเหล่านัJนเป็นที7ยอมรับเชื7อถือ
และนาํไปอา้งอิงได ้

การจดัการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษา จึงเป็นไปเพื7อให้ผูส้าํเร็จการศึกษา
ทางดา้นนีJ มีความรู้ความเขา้ใจในเนืJอหาวิชา  และการให้เหตุผลอยา่งถูกตอ้งตามหลกัคณิตศาสตร์  รวมทัJง 
มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื7อเชื7อมโยงและสื7อสารให้เขา้ใจปัญหาที7เกิดขึJนในโลก
ไดอ้ยา่งลึกซึJ ง  และสามารถนาํความรู้และเครื7องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยกุตใ์นการแกปั้ญหาเหล่านัJน 
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 รายละเอียดของหลกัสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจเกี7ยวขอ้งกบัองคค์วามรู้บริสุทธิn หรือ 
องคค์วามรู้ประยกุตที์7เกี7ยวขอ้งเชื7อมโยงกบัองคค์วามรู้ในศาสตร์อื7นได ้ ซึ7 งแต่ละสถาบนัอาจกาํหนดชื7อ
สาขาวิชาและชื7อปริญญาแตกต่างจากที7กาํหนดไวใ้นกรอบนีJ ได ้

๓.๒  สาขาวิชาเคมี  
วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที7ศึกษาองคป์ระกอบ  โครงสร้าง  สมบติั  และการเปลี7ยนแปลงที7

เกิดขึJนของสสาร  มุ่งศึกษา  และทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการต่าง ๆ  ที7เกิดขึJนในธรรมชาติ  และที7อยูร่อบ   ตวั
เรา  ดงันัJนการจดัการศึกษาวิชาเคมีระดบัปริญญาตรี จึงมุ่งเนน้ให้ผูส้าํเร็จการศึกษา  มีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถอธิบายพืJนฐานเกี7ยวกบัสสารและกระบวนการต่าง ๆ  ที7เกิดขึJนตัJงแต่ระดบัอะตอม  โมเลกุล  
จนถึงสสารในระดบัมหภาค  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และแกปั้ญหา  อนัจะนาํไปสู่การพฒันา  และ 
สร้างองคค์วามรู้ใหม่  มีทกัษะดา้นปฏิบติัการ  สามารถเลือกใชวิ้ธีและเครื7องมือไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถ
บูรณาการความรู้และทกัษะทางเคมีเขา้กบัศาสตร์อื7น ๆ  โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อ
สิ7งแวดลอ้มเพื7อการพฒันาอยา่งยั7งยนื 

วิชาเคมีแบ่งเป็นสาขายอ่ยไดด้งันีJ    เคมีเชิงฟิสิกส์   เคมีอนินทรีย ์  เคมีอินทรีย ์  เคมีวิเคราะห์ 
และชีวเคมี  นอกจากนีJ ยงัมีสาขายอ่ย ๆ ทางเคมีที7มีลกัษณะของการนาํความรู้ทางเคมีไปบูรณาการกบัวิชาอื7น
เช่น  เคมีเวชภณัฑ ์ เคมีสิ7งแวดลอ้ม  วสัดุศาสตร์  เคมีนิวเคลียร์  เคมีเกษตร  เป็นตน้ 

๓.๓ สาขาวิชาชีววทิยา  
วิชาชีววทิยาเป็นศาสตร์ที7ครอบคลุมความรู้เกี7ยวกบัสิ7งมีชีวิตและองคป์ระกอบพืJนฐานของ 

ชีวิตพฒันาการดา้น  ความคิด  พฒันาการทางเทคโนโลยแีละพฒันาการของศาสตร์สาขาอื7น เช่น  ฟิสิกส์ 
เคมี  ธรณีวทิยา  เป็นตน้  ช่วยใหน้ักชีววทิยาสามารถเขา้ใจสายสัมพนัธ์ทางวิวฒันาการระหว่างสิ7งมีชีวิต
(phylogenetic  relationship)  ซึ7 งสามารถนาํไปอธิบายพฤติกรรมของชีวติ  และพฤติกรรมความสัมพนัธ์
ระหว่างสิ7งมีชีวิตกบัสิ7งแวดลอ้มไดถึ้งแก่นแทข้องความจริงมากยิ7งขึJนหรือ  กล่าวอีกนยัหนึ7งก็คือมีความ 
เขา้ใจไดลึ้กซึJ งในทุกระดบัของการจดัระบบชีวิต  (level  of  biological  organization)   และสุดทา้ย 
เกิดความสาํนึกและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหว่างสรรพสิ7งที7ดาํรงอยูบ่นโลกของสิ7งมีชีวิต 

การศึกษาชีววิทยาระดบัปริญญาตรีจาํเป็นตอ้งมีความรู้ที7ครอบคลุมหลกัความรู้ชีววิทยา 
ขัJนพืJนฐาน   ศึกษาทัJงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเพื7อสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาวิจยัระดบัสูง   ซึ7 งเป็น 
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนาํไปประยกุตก์บัศาสตร์อื7นเพื7อความทนัสมยัและทนัต่อการ
เปลี7ยนแปลงและเพื7อประโยชน์ในมิติการบริหารจดัการ  สิ7งแวดลอ้ม  การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากร ชีวภาพ
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื7อการพฒันาอยา่งยั7งยนืต่อไป  
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๓.๔ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวทิยาศาสตร์พืJนฐานที7มุ่งเนน้การศึกษาความสัมพนัธ์ของปริมาณทางกายภาพ

ต่าง ๆ  ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ดว้ยหลกัของเหตุและผลที7เชื7อมโยงตรงกนั  เพื7อทาํความเขา้ใจ  อธิบายและ
คาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นัJน ๆ  โดยอาศยัการสังเกตและทดลอง  หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ตัJงแต่ในระบบที7มีขนาดเล็กมาก  เช่น  ระบบของอนุภาคมูลฐาน  ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก 
คือ  เอกภพ  เพื7อหาคาํตอบที7ชดัแจง้  แลว้สรุปเป็นองคค์วามรู้  ที7นาํไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
มนุษยชาติและเพื7อการเติมเต็มปัญญา  นอกจากนีJ ความรู้และความเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ  
สามารถนาํไปสู่การประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรม  หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆได ้ วิชาฟิสิกส์นีJ มีความเกี7ยวขอ้งและ
หรือเป็นพืJนฐานของศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์ในทาง
การแพทยแ์ขนงต่าง ๆ เป็นตน้ 

๔. คุณลกัษณะของบัณฑิตที&พงึประสงค์ 
 ลกัษณะของบณัฑิตตอ้งมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลกัษณะร่วมกนั ดงันีJ  
  ๔.๑  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดาํรงชีวติและประกอบอาชีพ  และมีความรับผดิชอบในหนา้ที7 
  ที7ไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร 
 ๔.๒  มีความรู้และทกัษะพืJนฐานในการประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ 
     พฒันาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

๔.๓  มีความสามารถในการจดัระบบความคิด คดิวิเคราะห์  สังเคราะห์อยา่งมีเหตุผลและคดิสร้างสรรค์
นวตักรรมตลอดจนเสนอแนวทางแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการและความรู้วิทยาศาสตร์และ 

   คณิตศาสตร์ 
 ๔.๔  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลกัฐาน ตามทฤษฎีที7ปรากฎและมี

คาํอธิบายหลกัฐานเหล่านัJนตามตรรกะในหลกัวิชา 
 ๔.๕  มีความพร้อมในการทาํงานอยูเ่สมอและมีความมุ่งมั7นในการพฒันาตนเองพฒันางานและพฒันา

สังคม 
 ๔.๖  มีความสามารถในการใชภ้าษาในการสื7อสารและใชเ้ทคโนโลยไีดดี้ 
 ๔.๗   มีความสามารถสูงในการนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใชใ้นการวิเคราะห์และนาํเสนอ 
     ขอ้มูล 
 ๔.๘   มีความสามารถในการบริหารจดัการและทาํงานร่วมกบัผูอื้7นได ้
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕  ดา้นที7สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที7กาํหนดไว ้ดงันีJ  
 ๕.๑  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

(๑)   มีความซื7อสัตยสุ์จริต 
(๒)   มีระเบียบวินยั 
(๓)   มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(๔)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื้7น 
(๕)   มีจิตสาธารณะ 

๕.๒  ดา้นความรู้ 
(๑)   มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางดา้นวทิยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
(๒)   มีความรู้พืJนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที7จะนาํมาอธิบายหลกัการและทฤษฏี 
 ในศาสตร์เฉพาะ 
(๓)   สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ พฒันาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิ7ง 

 ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(๔)   มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ที7จะนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

๕.๓  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 (๑)   สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลกัการและวิธีการทาง 
  วิทยาศาสตร์ 
 (๒)   นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง 
  ถูกตอ้งและเหมาะสม 
(๓)   มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ที7หลากหลายได้

อยา่งถูกตอ้งและเพื7อนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
 ๕.๔  ดา้นทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(๑)   มีภาวะผูน้าํ  โดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้7นในฐานะผูน้าํและสมาชิกที7ดี 
(๒)   มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองคก์ร รวมทัJงพฒันาตนเองและพฒันางาน 
(๓)   สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 
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๕.๕  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื7อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (๑)   สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื7อการวเิคราะห์ประมวลผลการ 
  แกปั้ญหาและนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(๒)  มีทกัษะการใชภ้าษาเพื7อสื7อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพรวมทัJงการเลือกใชรู้ปแบบการสื7อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(๓)  มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื7นเพื7อการคน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และจาํเป็น 

      (๔)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งมี 
     ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

๖. องค์กรวชิาชีพที&เกี&ยวข้อง 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีจาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกวา่  ๑๒๐หน่วย
กิต  โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทั7วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั7วไป    ไม่น้อยกวา่  ๓๐  หน่วยกิต 
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกวา่  ๘๔  หน่วยกิต  
      โดยแบ่งเป็นวิชาแกน  และวิชาเฉพาะดา้น  ดงันีJ  

   ๗.๒.๑  วิชาแกน  ประกอบดว้ย  วิชาพืJนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมีจาํนวน
หน่วยกิต  รวมไม่นอ้ยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
    ๗.๒.๑.๑  ทุกสาขาวิชาตอ้งเรียนกลุ่มวิชาแกน  โดยมีจาํนวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกวา่  ๑๘  หน่วยกิต  ดงันีJ  

-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกวา่  ๖  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบติัการ ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต   
-  กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบติัการ ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต   
-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบติัการ ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต   
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  ๗.๒.๑.๒   แต่ละหลกัสูตรตอ้งจดัให้มีรายวิชาแกนใน  ๔ กลุ่มวิชาตามขอ้ ๗.๒.๑.๑ 
เพิ7มเติมอีกอยา่งน้อย  ๒  กลุ่มวิชา โดยมีจาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกวา่  ๖  หน่วยกิต  ตามเอกลกัษณ์ของแต่ละ
หลกัสูตร 
  ๗.๒.๒ วิชาเฉพาะดา้น  ประกอบดว้ย วิชาเฉพาะดา้นบงัคบัและวิชาเฉพาะดา้นเลือก   
จาํนวนหน่วยกิตในหมวดนีJ รวมกบัจาํนวนหน่วยกิตในขอ้  ๗.๒.๑  ตอ้งไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  

  ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกวา่  ๖  หน่วยกิต 
                   โครงสร้างหลกัสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัJง  ๔  สาขา  สามารถสรุป 
ไดด้งัตารางที7  ๑ 
 
ตารางที7  ๑  โครงสร้างหลกัสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทัJง  ๔  สาขาวิชา 
 

โครงสร้าง 
จาํนวนหน่วยกิตขัJนตํ7า 

คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

๑.หมวดวิชาศึกษาทั&วไป  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๒.หมวดวิชาเฉพาะ  ๘๔ ๘๔ ๘๔ ๘๔ 

     ๒.๑  วิชาแกน  ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

     ๒.๒  วิชาเฉพาะดา้น  * * * * 

๓.หมวดวิชาเลอืกเสรี  ๖ ๖ ๖ ๖ 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

 
* จาํนวนหน่วยกิตเมื7อรวมกบัวิชาแกนแลว้  ไม่นอ้ยกวา่  ๘๔  หน่วยกิต  

 
๘.    เนื`อหาสาระสําคัญของสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
         ในเนืJอหาสาระของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไดก้าํหนดหัวขอ้รายวิชารวมถึงจาํนวนหน่วยกิต 
ที7ตอ้งมีในหลกัสูตร  โดยแยกรายวิชาออกเป็น  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั และวิชาเฉพาะดา้นเลือก  
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๙ 
๘.๑    วิชาแกน    ตอ้งประกอบดว้ยเนืJอหาดงัต่อไปนีJ   

คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกวา่  ๖  หน่วยกิต 
เคมีทั7วไปหรือพืJนฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
ชีววิทยาทั7วไปหรือพืJนฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์ทั7วไปหรือพืJนฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 

  คณิตศาสตร์   
   จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๖  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยเนืJอหาในหวัขอ้ดงัต่อไปนีJ เป็นอยา่งนอ้ย
(๑)  ลิมิตและความต่อเนื7องของฟังกช์นั  (๒)  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัตวัแปรเดียวและการประยกุต ์ (๓)  ปริพนัธ์
และการประยกุต ์ (๔)  อนุกรมอนนัต ์(๕)  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  (๖)  ลิมิตและความต่อเนื7องของฟังกช์นัหลาย
ตวัแปร  (๗)  อนุพนัธ์ยอ่ย  
  เคมี (ทฤษฎี) 
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยเนืJอหาในหวัขอ้ดงัต่อไปนีJ  ไม่น้อยกวา่  
๗  หวัขอ้:  (๑)  โครงสร้างอะตอม   (๒)  ปริมาณสารสัมพนัธ ์  (๓)  พนัธะเคมี  (๔)  สมบติัของธาตุเรพริเซน
เททีฟและทรานสิชนั  (๕)  ก๊าซ  (๖)  ของเหลว  สารละลาย  (๗)  ของแขง็  (๘)  อุณหพลศาสตร์  (๙)  
จลนพลศาสตร์  (๑๐)  สมดุลเคมี  กรด – เบส  (๑๑)  เคมีไฟฟ้า  (๑๒)  เคมีนิวเคลียร์  (๑๓) เคมีอินทรีย ์ (๑๔)  
เคมีสิ7งแวดลอ้ม 
 เคมี (ปฏิบัติการ)  
 จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๑  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย  การใชอุ้ปกรณ์พืJนฐานทางเคมี ความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  และการทดลองที7สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในวิชาเคมีทฤษฎี 
 ชีววทิยา (ทฤษฎี) 

 จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓ หน่วยกิต  ประกอบดว้ยเนืJอหาในหวัขอ้ดงัต่อไปนีJ : (๑)สมบติัของ
สิ7งมีชีวิต  การจดัระบบสิ7งมีชีวิต  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  (๒) สารเคมีของชีวิต (๓) เซลลแ์ละเมแทบอลิซึม 
(๔) พนัธุศาสตร์(๕) กลไกของววิฒันาการ (๖) ความหลากหลายของสิ7งมีชีวติ (๗) โครงสร้างและหนา้ที7ของ
พืช (๘) โครงสร้างและหนา้ที7ของสัตว ์(๙) นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  
 ชีววทิยา (ปฏิบัติการ) 
 จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๑  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยเนืJอหาที7เกี7ยวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
และมีการทดลองที7สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในวิชาชีววิทยาทฤษฎี 
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๑๐ 

 ฟิสิกส์ (ทฤษฎี) 
 จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ เป็นอยา่งนอ้ยไดแ้ก่  
กลศาสตร์  การสั7นและคลื7น  อุณหพลศาสตร์ ของไหล  สนามไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก   แสง  เสียง และ ฟิสิกส์
ยคุใหม่ 
  ฟิสิกส์ (ปฏิบัติการ) 
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๑  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยเนืJอหาที7เกี7ยวกบัการทดลอง ที7สอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้ตามวิชาทฤษฎี 
 

 ๘.๒  วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
      ๘.๒.๑     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 ประกอบด้วยเนือ̀หาหลักที&จาํเป็นต้องเรียนจาํนวนไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  ดงันี`   

หลกัการทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
พีชคณิตเชิงเส้น ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
แคลคูลสั  (เนืJอหาในระดบัสูงกว่าวิชาแกน) ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
สมการเชิงอนุพนัธ์ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
พีชคณิตนามธรรม ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
ตวัแปรเชิงซอ้น ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกวา่  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกวา่  ๒  หน่วยกิต 

 โดยมีเนืJอหาสาระหลกัของหัวขอ้รายวิชาดงัต่อไปนีJ  
 หลักการทางคณิตศาสตร์  
   จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   ตรรกศาสตร์เชิง
สัญลกัษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใชต้วัแบบจากหัวขอ้  เซต ความสัมพนัธ ์ ฟังกช์นั  และทฤษฎีจาํนวน
เบืJองตน้  
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๑๑ 

  พชีคณิตเชิงเส้น  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   เมทริกซ์ และดีเทอร์-
มิแนนต ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดาํเนินการขัJนมูลฐาน  ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์เฉพาะ  การประยกุต ์
  แคลคูลสั 
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ที7มีเนืJอหาในระดบัสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแกน
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนีJ   ปริภมิูยคุลิด  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ระบุทิศทาง  การประยกุต์
ของอนุพนัธ์ของฟังกช์นัหลายตวัแปร  ปริพนัธ์หลายชัJน  ระบบพิกดัและการหาปริพนัธใ์นระบบ   ต่าง ๆ  
ปริพนัธ์ตามเส้น  ปริพนัธ์ตามผวิ  ทฤษฎีบทปริพนัธ์ 
  สมการเชิงอนุพันธ์  
   จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   สมการเชิงอนุพนัธ์- 
อนัดบัหนึ7ง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสอง  สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูงและการประยกุต ์ สมการเชิงเส้นที7มี
สัมประสิทธิn เป็นตวัแปร  ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ อนุกรม    
ฟเูรียร์  ขอ้ปัญหาค่าขอบ  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบืJองตน้ 
  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ    ระบบจาํนวนจริง         
ทอพอโลยบีนเส้นจาํนวนจริง  ลาํดบัของจาํนวนจริง  ลิมิตและความต่อเนื7อง  การหาอนุพนัธ์ และปริพนัธ์       
รีมนัน์  อนุกรมของจาํนวนจริง      
  พชีคณิตนามธรรม  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   กรุป  ริง  ฟิลด ์ และ 
การประยกุต ์ 
  ตัวแปรเชิงซ้อน      
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   ระบบจาํนวนเชิงซ้อน  
การหาอนุพนัธ์  การหาปริพนัธ์  อนุกรมลอเรนต ์ ทฤษฎีบทส่วนตกคา้งและการประยกุต ์การส่งคงรูป 
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๑๒ 

  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื7อน  ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง  
การประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยที7สุด  อนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ 
  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่อไปนีJ   แนวคดิพืJนฐานเกี7ยวกบั
ความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงแบบสุ่มที7สาํคญั  การประมาณค่า  ช่วงแห่งความ
เชื7อมั7น  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอย  ค่าสหสัมพนัธ์  การทดสอบ     
ไคสแควร์  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  
  สัมมนา  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๑  หน่วยกิต  หมายถึงการนาํเสนอบทความทางวิชาการใน 
สาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพื7อการอภิปราย 
 โครงงาน   
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทาํวิจยัโดยคาํแนะนาํจากอาจารย ์
ที7ปรึกษาเพื7อแสดงให้เห็นชดัเจนว่านกัศึกษาสามารถประยกุตว์ธีิคิดแบบวิทยาศาสตร์และใชก้ระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  และสามารถรายงานผลงานวิจยัตามหลกัการเขียนบทความ
ทางวิชาการได ้
 

  ๘.๒.๒    สาขาวิชาเคมี 
 ประกอบด้วยเนือ̀หาหลักที&จาํเป็นต้องเรียนจาํนวนไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกติ  ดงันี`   

กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ (ทฤษฎีและปฏิบติัการ)   ไม่น้อยกวา่  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีอนินทรีย ์(ทฤษฎีและปฏิบติัการ)  ไม่น้อยกวา่  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีอินทรีย ์(ทฤษฎีและปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีวิเคราะห์ (ทฤษฎีและปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ(ทฤษฎี  และหรือปฏิบติัการ) ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกวา่  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกวา่  ๒  หน่วยกิต 
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๑๓ 

โดยมีเนืJอหาสาระหลกัของหัวขอ้รายวิชาดงัต่อไปนีJ  
   กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ 
     (๑) บงัคบั  ทฤษฎี  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๖  หน่วยกิตในหวัขอ้ต่อไปนีJ :  กฏทาง 
อุณหพลศาสตร์  กระบวนการเปลี7ยนแปลงพลงังาน  สมดุลเคมี  อตัราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจยัที7มีผล   
กลไกของปฏิกิริยา  โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล  และการทาํนายสมบติัของสาร 
  ปฏิบติัการ  ไม่นอ้ยกวา่  ๑  หน่วยกิตในหวัขอ้  ที7สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทฤษฎี  เช่น 
การหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา  อนัดบัปฏิกิริยา  การหาค่าคงที7อตัรา  การวดัสมบติัทางกายภาพ เป็นตน้ 
  (๒) รายวิชาขัJนสูง  ทัJงทฤษฎีและปฏิบตัิการ  เช่น  เคมีนิวเคลียร์  เคมีคอลลอยด์ 
เคมีพืJนผวิ  สมดุลเคมี  ไฟฟ้าเคมี  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล  เคมีคาํนวณ  เคมีเชิงแสง  อุณหพลศาสตร์ 
เชิงสถิติ  (statistical thermodynamics)  และการเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นตน้ 
  กลุ่มเคมีอนินทรีย์  
  (๑) บงัคบั  ทฤษฎี  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๖  หน่วยกิต:  ทฤษฎีกรุปสมมาตรและ 
พอยท ์กรุป  สถานะพลงังานเชิงอะตอมและโมเลกุล  สัญลกัษณ์เทอม  ของแขง็อนินทรีย ์ โครงสร้างผลึก   
เคมีโคออดิเนชนั  ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซอ้น  และกลไกปฏิกิริยา  

  ปฏิบติัการ  ๑  หน่วยกิต  สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ทฤษฎี  ไดแ้ก่  การสังเคราะห์ 
และการศึกษาสมบติัทางกายภาพของสารอนินทรีย ์  สารประกอบเชิงซอ้น   ออร์แกนโนเมทลัลิก   
สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย ์
 (๒) รายวิชาขัJนสูง  ทัJงทฤษฎีและปฏิบตัิการ  เช่น  การสังเคราะห์และการศึกษาสมบติัทาง
กายภาพบางประการของสารอนินทรีย ์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อน  การวิเคราะห์โครงสร้างของ
สารประกอบเชิงซ้อน  สารอนินทรียที์7เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา เป็นตน้ 
 กลุ่มเคมีอินทรีย์  
 (๑) บงัคบั  ทฤษฎี  จาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกวา่  ๖  หน่วยกิต: โครงสร้างหมู่ฟังก์ชนัและ   
สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย ์ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยา  การออกแบบ การสังเคราะห์
สารอินทรียอ์ยา่งง่าย  
  ปฏิบติัการ  ๑  หน่วยกิต  ที7สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทฤษฎี  ไดแ้ก่  เทคนิคการแยกสารอินทรีย์
และการทาํให้บริสุทธิn   ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารอินทรียแ์ละการสังเคราะห์อยา่งง่าย  
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๑๔ 

  (๒) รายวิชาขัJนสูง  ทัJงทฤษฎีและปฏิบตัิการ  เช่น  สเปกโทรสโกปี และการประยกุตท์างเคมี
อินทรีย ์ เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย ์เคมีอินทรียส์ังเคราะห์  สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  สารเฮเทอโรไซคลิก  
เคมีอินทรียเ์ชิงฟิสิกส์  เป็นตน้ 
 กลุ่มเคมีวเิคราะห์  
  (๑) บงัคบั ทฤษฎี จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่  ๖  หน่วยกิตในหัวขอ้ต่อไปนีJ : หลกัการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและการวิเคราะห์ 
ทางไฟฟ้าเคมี  
  ปฏิบติัการ  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๑  หน่วยกิต  โดยมีหวัขอ้ที7สอดคลอ้งกบัหวัขอ้
ทฤษฎี  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน  การไทเทรตรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
โดยเทคนิคโครมาโตกราฟี  การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 
 (๒) รายวิชาขัJนสูง  ทัJงทฤษฎีและปฏิบตัิการ:  เช่น  หลกัการเครื7องมือทางสเปกโทรสโกปีและ
การประยกุต ์เช่น  absorption,  emission,  vibration  เป็นตน้  การวิเคราะห์เชิงความร้อน เช่น  TGA,  DSC,  
DMA  เป็นตน้  การวิเคราะห์ดว้ยเครื7องมือสมยัใหม่  เช่น  ICP, AAS,  GC-MS,  LC,  X-ray  เป็นตน้ 
  กลุ่มชีวเคมี  
   บงัคบั  ทฤษฎี  จาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต: โครงสร้างและหนา้ที7ของ 
ชีวโมเลกลุ เอนไซมแ์ละชีวพลงังาน  เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพนัธุกรรม 
  ปฏิบติัการ  ๑  หน่วยกิต  ที7สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ทฤษฎี  ไดแ้ก่  การทดสอบทางกายภาพ 
และทางเคมีสารชีวโมเลกุล  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  จลนพลศาสตร์ของเอนไซม ์ การศึกษากลไก ใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  การใชส้ารละลายบฟัเฟอร์ในทางชีวเคมี 
  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  (Multidisciplinary chemistry)  
   บงัคบั  ทฤษฎี  และหรือปฏิบติัการ  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๔  หน่วยกิต:   
ความปลอดภยัทางเคมี  สเปกโทรสโกปี และวิชาใดวิชาหนึ7งที7เป็นบูรณาการของเคมีต่างสาขาหรือเคมีกบั
สาขาวิชาอื7น ๆ  เช่น  มาตรวิทยา  (metrology)  ระบบการจดัการคุณภาพ  (quality  management:ระบบ  ISO)  
เคมีชีวอนินทรีย ์ เคมีชีวอินทรีย ์ นาโนเคมี เทคโนโลยสีารสนเทศทางเคมี  เคมีสิ7งแวดลอ้ม  เคมีสะอาด  (green 
chemistry)  วสัดุศาสตร์  และพอลิเมอร์ เป็นตน้ 
  สัมมนา 
        จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๑  หน่วยกิต  หมายถึงการนาํเสนอบทความทางวิชาการใน 
สาขาวิชาเคมีจากวารสารวิชาการเพื7อการอภิปราย 
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๑๕ 

 โครงงาน   
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทาํวิจยัโดยคาํแนะนาํจากอาจารย ์
ที7ปรึกษาเพื7อแสดงให้เห็นชดัเจนว่านกัศึกษาสามารถประยกุตว์ธีิคิดแบบวิทยาศาสตร์และใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาทางเคมี  และสามารถรายงานผลงานวิจยัตามหลกัการเขียนบทความทางวิชาการได ้
   ๘.๒.๓ สาขาวิชาชีววทิยา  

 

ประกอบด้วยเนือ̀หาหลักที&จําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า   ๔๑  หน่วยกิต  ดงันี ̀  
๘.๒.๓.๑ วิชาแกนสาขา  ประกอบดว้ยวิชา ต่อไปนีJ  ไม่นอ้ยกว่า  ๑๕     หน่วยกิต 

        ชีวเคมี(ทฤษฎีและปฏิบติัการ)                  ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
       จุลชีววทิยา(ทฤษฎีและปฏิบติัการ)           ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
        เคมีอินทรีย(์ทฤษฎีและปฏิบติัการ)        ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
     ชีวสถิติ/สถิติพืJนฐาน                               ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
 

๘.๒.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา  ประกอบดว้ยวิชา*  ต่อไปนีJ  ไม่นอ้ยกว่า  ๒๖  หน่วยกิต   
     วิวฒันาการ                                                ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
    การสืบพนัธ์ุและพนัธุกรรม                       ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
    การจดัระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา   ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
    โครงสร้างและหนา้ที7ของเซลล ์                  ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ7งมีชีวิต          ไม่นอ้ยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
    การพึ7งพาต่อกนัระหว่างสิ7งมีชีวิตกบัสิ7งแวดลอ้ม  ไม่น้อยกวา่ ๔  หน่วยกิต 
    สัมมนา   ไม่น้อยกวา่  ๑  หน่วยกิต 
    โครงงาน   ไม่น้อยกวา่  ๒ หน่วยกิต 
 
   * การตัJงชื7อรายวชิาขึJนอยูก่บัดุลยพินิจของแต่ละสถาบนั 
 

 วิชาที7กาํหนดประกอบดว้ยเนืJอหาสาระหลกัของหัวขอ้ดงัต่อไปนีJ  
 วิวฒันาการ  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ  :  
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๑๖ 

มโนทศัน์ของดาร์วนิ (Darwinian  concepts) การเกิดสิ7งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลาย   ตน้ไม้
วิวฒันาการและช่วงเวลา  (evolutionary  tree(s) and timeline)   พนัธุศาสตร์ประชากร  
 การสืบพันธ์ุและพนัธุกรรม  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า ๔  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหวัขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ  :  
พนัธุศาสตร์คลาสสิค (classical genetics )  ไดแ้ก่  พนัธุศาสตร์ของเมนเดล  การวิเคราะห์เพดิกรี  การแยก
โครโมโซม วฎัจกัรเซลล ์ การแบ่งเซลลไ์มโทซิสและไมโอซิส  วฎัจกัรชีวิตของสิ7งมีชีวิตที7สืบพนัธ์ุแบบอาศยั
เพศ   โครงสร้างจีโนม เป็นตน้  การถ่ายทอดขอ้มูลพนัธุกรรม  ไดแ้ก่  พนัธุกรรมระดบัโมเลกุล  การถอดรหัส   
การแปลรหสั   มิวเทชนั  การควบคุมการทาํงานของยนี  พนัธุวศิวกรรม เป็นตน้ 
  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววทิยา 
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ  :  
ประวตัิวิวฒันาการ (phylogeny)  เครื7องมือในการศึกษาการจดัระบบ  ความหลากหลายและการจดัจาํแนก
สิ7งมีชีวิตเป็นระบบต่าง ๆ  
  โครงสร้างและหน้าที&ของเซลล์   
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ  : โมเลกุล
ชีวภาพ  (biomolecules)  โครงสร้างและหน้าที7ของออร์แกเนลล์  เซลล์โพรแคริโอตและยแูคริโอต ส่วนที7
ห่อหุม้เซลล ์ วฎัจกัรเซลลแ์ละการควบคุม   การเปลี7ยนสภาพของเซลล ์วธีิการศึกษาดา้นชีววิทยาของเซลล ์
  กายวภิาคและสรีรวทิยาของสิ&งมีชีวติ 
 จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ  : พลงังาน
และสมดุลของสาร  โครงสร้างและหนา้ที7ของเนืJอเยื7อของพืชและ/หรือสัตว ์ ระบบอวยัวะ   การทาํงานและการ
ควบคุมของสิ7งมีชีวิตหลายเซลล ์(พืช และ/หรือสัตว)์   
 การพึ&งพาต่อกันระหว่างสิ&งมีชีวิตกบัสิ&งแวดล้อม   
      จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที7 สุดต่อไปนีJ  : 
นิเวศวิทยาระดบัสิ7งมีชีวิต  ระดบัประชากร  ระดบัชุมชน  สิ7งมีชีวิตและระบบนิเวศ  ชีววิทยาการอนุรักษ ์
 สัมมนา 
 จาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑ หน่วยกิต  หมายถึงการนาํเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชา
ชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพื7อการอภิปราย 
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๑๗ 

 โครงงาน 
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทาํวิจยัโดยคาํแนะนาํจากอาจารย ์
ที7ปรึกษาเพื7อแสดงให้เห็นชดัเจนวา่นกัศึกษาสามารถประยกุตว์ิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใชก้ระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาทางชีววิทยา  และสามารถรายงานผลงานวจิยัตามหลกัการเขียนบทความ 
ทางวิชาการได ้ 

   ๘.๒.๔  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
             ประกอบด้วยเนือ̀หาหลักที&จาํเป็นต้องเรียนในหลักสูตรเป็นวิชาที&อยู่ในหมวด  ๗.๒.๒  
รวมกนั  ต้องไม่น้อยกว่า  ๒๘  หน่วยกิต  ดงันี` 
 

ปฏิบติัการฟิสิกส์ขัJนกลางและขัJนสูง ไม่น้อยกวา่  ๔  หน่วยกิต 
กลศาสตร์คลาสสิก ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
กลศาสตร์ควอนตมั ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์ยคุใหม่ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
การสั7นและคลื7น ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์สาํหรับฟิสิกส์ ไม่น้อยกวา่  ๓  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกวา่  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกวา่  ๒  หน่วยกิต 

 โดยมีเนืJอหาสาระหลกัของหัวขอ้รายวิชาดงัต่อไปนีJ  
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ข̀ันกลางและขั`นสูง  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยการทดลองที7สอดคลอ้งกบัเนืJอหา 
หลกัที7จาํเป็นตอ้งเรียนในหลกัสูตร 
 กลศาสตร์คลาสสิก  
   จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า   ๓  หน่วยกิต   ประกอบดว้ยหวัขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ    
กลศาสตร์แบบนิวตนั  การสั7น  การเคลื7อนที7ในกรอบอา้งอิงไม่เฉื7อย  การเคลื7อนที7ของระบบอนุภาค   
แรงศูนยก์ลาง  กลศาสตร์แบบลากรองจแ์ละแบบแฮมิลตนัเบืJองตน้ 
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๑๘ 

 กลศาสตร์ควอนตัม  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งน้อยที7สุดต่อไปนีJ    
แนวคิดเบืJองตน้ของกลศาสตร์ควอนตมั  ฟังกช์นัคลื7นและความหมายของฟังกช์นัคลื7น  ตวัดาํเนินการ  
สมการชเรอดิงเงอร์  ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ7งมิติ 
 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งนอ้ยที7สุดต่อไปนีJ    
ไฟฟ้าสถิตย ์ แม่เหลก็สถิตย ์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตวักลาง  ขอ้ปัญหาค่าขอบ  สมการแมกซ์เวลล ์  
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตวักลาง 
  ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหวัขอ้อยา่งน้อยที7สุดต่อไปนีJ  
กฎต่าง ๆ   ทางอุณหพลศาสตร์   เอนโทรปี   การเปลี7ยนเฟส   สถิติแบบแมกซ์เวลล ์- โบลตซ์มนัน์   
เฟร์มี-ดิแรก   และโบส์-ไอน์สไตน์ 
  ฟิสิกส์ยุคใหม่  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งน้อยที7สุดต่อไปนีJ    
ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ  ฟิสิกส์ของอะตอม สมบตัิของของแขง็  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน   
 การสั&นและคลื&น (Vibrations and Waves)  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบดว้ยหวัขอ้อยา่งน้อยที7สุดต่อไปนีJ   การสั7นแบบ
ต่าง ๆ  สมการคลื7นในหลายมิติ  คลื7นเคลื7อนที7  สมบติัของคลื7น  การวเิคราะห์แบบฟเูรียร์ คลื7นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบดว้ยหัวขอ้อยา่งน้อยที7สุดต่อไปนีJ    
สมการเชิงอนุพนัธ์  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย ขอ้ปัญหาค่าขอบ  เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ชัJนสูง  อนุกรม   
 ผลการแปลงลาปลาซและฟเูรียร์ 
 สัมมนา  
  จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า   ๑   หน่วยกิต   หมายถึงการนาํเสนอบทความทางวิชาการ 
ในสาขาวิชาฟิสิกส์จากวารสารวิชาการเพื7อการอภปิราย 
 โครงงาน 
 จาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทาํวิจยัโดยคาํแนะนาํจากอาจารย ์
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๑๙ 

ที7ปรึกษาเพื7อแสดงให้เห็นชดัเจนว่านกัศึกษาสามารถประยกุตว์ธีิคิดแบบวิทยาศาสตร์และใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา  และสามารถรายงานผลงานวจิยัตามหลกัการเขียนบทความทางวิชาการได ้
 ๘.๓ วิชาเฉพาะด้านเลือก 
 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษากาํหนดวิชาเฉพาะดา้นเลือก   ที7สอดคลอ้งกบั อตัลกัษณ์ของสถาบนันัJน ๆ 
โดยมีจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะดา้นเลือก  วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั  และวิชาแกน  รวมกนัแลว้ตอ้งไม่
นอ้ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต  ดงัต่อไปนีJ   
  ๘.๓.๑   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
           เลือกรายวิชาที7เกี7ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร์เพิ7มเติม   สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาที7มีหลกัสูตร
สาขาคณิตศาสตร์ประยกุตใ์ห้เลือกวิชาเฉพาะดา้นเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยกุต ์  
 ๘.๓.๒   สาขาวิชาเคมี 

  เลือกรายวิชาขัJนสูงใน  กลุ่มเคมีวิเคราะห์  กลุ่มเคมีอินทรีย ์ กลุ่มเคมีอนินทรีย ์ กลุ่มเคมี
เชิงฟิสิกส์และรายวิชากลุ่มชีวเคมี  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  และอื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

 
 ๘.๓.๓    สาขาวิชาชีววทิยา 

  เลือกรายวิชาที7เกี7ยวขอ้งกบัชีววิทยาเพิ7มเติม และอื7นๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 
 ๘.๓.๔    สาขาวชิาฟิสิกส์   

   เลือกรายวิชา  เช่น  ทศันศาสตร์  กลศาสตร์เชิงสถิติ  สวนศาสตร์  (acoustics)  ฟิสิกส์
สถานะแขง็  ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค  ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์  สัมพทัธภาพ  
เป็นตน้ 
๙.  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลเรียนรู้ 

  สถาบนัอุดมศึกษาควรตระหนกัถึงเงื7อนไขการเรียนรู้ซึ7 งหมายถึงสภาพที7เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้แต่ละ
ประเภท โดยผูส้อนเขา้ใจความสาํคญั ทาํให้เกิดการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่าง ๆ ทัJงหลกัสูตร  รวมทัJงสามารถ
กาํหนดกลยทุธ์ที7แยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื7อง  เพื7อการปรับปรุงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ๙.๑   กลยุทธ์การสอน   
      สถาบนัอุดมศึกษาควรตระหนกัถึงแนวทางที7สถาบนัใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  เพื7อใหน้ักศึกษา
ไดเ้กิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที7กาํหนดในหลกัสูตร  อนัจะทาํใหบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะตามที7
กาํหนด และสามารถปฏิบติังานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและคุณภาพ 
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๒๐ 

  กลยทุธ์การสอนในรายวิชานัJน คือการจดักิจกรรมเพื7อการเรียนรู้ของรายวิชาตามหลกัสูตร  เพื7อให้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธีวจิยัเพื7อหาความรู้  นอกจากนีJยงัตอ้งกาํหนดวิธีการ
เพื7อฝึกฝนให้ผูเ้รียนไดมี้คุณธรรมจริยธรรม  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้7นได ้ โดยในการจดัการเรียนการสอน 
นัJนใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีการจดัสื7อและเทคโนโลยหีรือนวตักรรมในการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอน
อาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ7ง  หรือหลายรูปแบบ  ดงัตวัอยา่งต่อไปนีJ  
 ๙.๑.๑  การสอนแบบเนน้การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มุ่งเนน้วิธีการให้ผูเ้รียนสืบเสาะหาความจริง
แบบวิทยาศาสตร์ และใชโ้สตทศันูปกรณ์ที7เหมาะสมกบัเนืJอหาและวิธีการ 
      ๙.๑.๒ การสอนแบบเนน้กรณีปัญหา เป็นวิธีสอนที7ให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนคิด
และดาํเนินการเรียนรู้  กาํหนดวตัถุประสงค ์ เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเองภายใต ้    การแนะนาํของ
อาจารยผ์ูส้อน  เป็นการส่งเสริมใหเ้ขา้ใจและเรียนรู้การแกปั้ญหา  วิธีการนีJ เหมาะกบัการสอนภาคปฏิบตัิใน
หอ้งทดลอง  

๙.๑.๓  การสอนแบบเนน้สมรรถนะ มุ่งเนน้วิธีการปฏิบตัิพร้อมกบัการผนึกรวมองคค์วามรู้จนผูเ้รียน
สามารถแสดงศกัยภาพจากการเรียนรู้พร้อมทัJงมีทกัษะการปฏิบตัิงานไดจ้ริง  รูปแบบและวิธีการสอนอาจเป็น
การบรรยายโดยยกตวัอยา่งประกอบ  การอภปิรายซักถามระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม  การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 
 ๙.๑.๔ การสอนแบบเนน้การคดิวิเคราะห์  การสร้างผลงานและพฒันาให้เกิดความคิดใหม่  การสร้าง
ผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ7งแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 
   (๑)  การสอนแบบเนน้การคิดวิเคราะห์  เป็นการสอนที7เน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์   
และพฒันางานจากความคิดเห็น  โดยให้ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดเห็นจากการเขียนรายงานหลงัจากไดท้ดสอบ
ความคิดกบัผูร่้วมงาน  และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นตน้ 
   (๒)  การสอนแบบเนน้การสร้างผลงานและพฒันาเพื7อใหเ้กิดความคิดใหม่  เป็นการ
สอนที7พฒันาจากงานวิจยั  รวมทัJงมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างผลงานและพฒันางานเพื7อใหเ้กิดความคิดใหม่  ซึ7 งจะเป็น
การเรียนรู้โดยการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   (๓)  การสอนแบบเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ7งแวดลอ้ม เป็นการสอนที7
มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ7งแวดลอ้ม  เห็นคุณคา่ของวฒันธรรมและประเพณี  มองเห็น
ปัญหาสังคมและสิ7งแวดลอ้ม และหาแนวทางแกไ้ข 
 ๙.๑.๕  การสอนแบบสาธิต  เป็นการสอนที7มุ่งให้ผูเ้รียนไดส้ังเกตขัJนตอนการปฏิบติัดว้ยการเห็น
ตวัอยา่ง พร้อมการอธิบายและอาจให้ผูเ้รียนฝึกทาํหรืออภิปราย ซักถามไปพร้อมกนั 
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 ๙.๑.๖  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย  เป็นการสอนที7มุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อน  และ 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปลี7ยนเรียนรู้ร่วมกนั  หรือระดมความคิดในเรื7องใดเรื7องหนึ7งซึ7 งเป็นเรื7องที7เกี7ยวกบั
บทเรียน  ผูส้อนอาจจดัรูปแบบสัมมนา  อภปิรายแบบฟอรั7ม  แบบกลุ่มยอ่ย  แบบโตว้าที  เป็นตน้ 
  นอกจากนีJสถาบนัอาจกาํหนดกลยทุธ์ที7ใชใ้นการสอน เพื7อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดย
สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคแ์ละพนัธกิจในการผลิตบณัฑิต  ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
        ๙.๒   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  สถาบนัตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที7สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ที7จดัให ้และ 
ตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที7กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรครบทุกดา้น  วิธีการวดัผล
ทาํไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  การสอบขอ้เขียน  ซึ7งอาจมีการสอบยอ่ย  สอบกลางภาคเรียน  และสอบปลายภาคเรียน  
วดัและประเมินจากการศึกษาคน้ควา้แลว้นาํเสนอผลต่อชัJนเรียน  การนาํเสนอเป็นรายงาน  การอภิปราย   
การประเมินจากการมีส่วนร่วมในชัJนเรียนโดยตอ้งใชวิ้ธีการวดัมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นใหเ้หมาะสม   
โดยตอ้งประเมินไดถู้กตอ้งเที7ยงตรง  มีความน่าเชื7อถือโดยเกณฑข์องการวดัและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของแต่ละสถาบนัและสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตวัอยา่งวิธีการวดัและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ 
  ๙.๒.๑  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
              ใชก้ารสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  การประเมินโดยเพื7อนร่วมชัJน  การ
ประเมินผลงานที7มอบหมาย  และการกาํหนดแนวปฏิบตัิ 
  ๙.๒.๒ ดา้นความรู้ 
              ใชก้ารสอบขอ้เขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบตัิ  การนาํเสนอรายงานและ
ผลงาน  การประเมินผลงานวิจยัในวิชาโครงงาน 
  ๙.๒.๓ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
              ใชก้ารสอบขอ้เขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบติั  การนาํเสนอรายงานและ
ผลงานสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในชัJนเรียน 
  ๙.๒.๔ ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
              ใชก้ารสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  ประเมินจากการทาํงานกลุ่มและงานที7 
มอบหมาย  ตลอดจนการประเมินจากความรับผดิชอบต่องานที7ไดรั้บมอบหมาย 
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  ๙.๒.๕ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื7อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
              ใชก้ารสอบขอ้เขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบตัิ  การแสดงความคิดเห็น
ในขณะร่วมอภิปรายในชัJนเรียน  หรือประเมินจากการทาํแบบฝึกหัดและงานที7มอบหมาย  ตลอดจนประเมิน 
จากการนาํเสนอผลงานในชัJนเรียน 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งกาํหนดระบบการทวนสอบเพื7อยนืยนัวา่นกัศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาทุก
คนมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกดา้นตามที7กาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการดาํเนินการ ดงันีJ  

      ๑๐.๑    ในระดบัภาควิชา 
 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งจดัทาํการทวนสอบระดบัภาควิชา โดยการกาํหนดระบบและกลไกใน
การดาํเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื7อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ การประเมินผล 
และอาจนาํสู่การจดัตัJงคลงัขอ้สอบของแต่ละภาควิชา  
 ๑๐.๒   ในระดับหลักสูตร 

 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งจดัทาํการทวนสอบระดบัหลกัสูตร โดยสาขาวิชาที7มีความพร้อมอาจ
ดาํเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิn การเรียนรู้ทุกดา้นอยา่งเป็นระบบ โดยการจดัสอบประมวลผลการจบการศึกษา
เพื7อประเมินผลการผลิตบณัฑิตที7มีคุณภาพ นอกจากนัJนควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลายแหล่ง เช่น 
จากแหล่งฝึกงาน ผูใ้ชบ้ณัฑิต  บณัฑิตใหม่และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื7อเป็นการยนืยนัผลการเรียนรู้ที7ไดรั้บ 
นอกจากนัJนอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

          ๑๑.๑   คุณสมบัติผู้ที&เข้าศึกษา 
  (๑) สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที7เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามที7สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งกาํหนด 
  (๒)  มีคุณสมบติัอื7นๆ  ตามที7สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งกาํหนด 
 ๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
    การเทียบโอนผลการเรียนรู้จะเทียบโอนไดเ้ฉพาะในหลกัสูตรที7ไดรั้บการเผยแพร่โดยสาํนกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั หรือระเบียบของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 
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๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(๑) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตอ้งมีจาํนวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื7อง  เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือฉบบัล่าสุด  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื7อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศึกษา ของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

(๒) สาํหรับสัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า  ให้เป็นไปตามเกณฑที์7กาํหนดในการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓)  สถาบนัตอ้งจดัใหมี้บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนในจาํนวน  ที7เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน
และลกัษณะของสาขาวิชา  

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ในการจดัการเรียนการสอนเพื7อให้ไดบ้ณัฑิตที7มีคุณลกัษณะพึงประสงคค์วรมีทรัพยากรเพื7อการจดั 
การเรียนการสอน  ดงันีJ  
 

(๑) อาคารเรียนและห้องเรียนที7เพียงพอและเอืJอต่อการเรียนการสอน  โดยควรจดัหอ้งเรียนที7มีสื7อ 
และอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 

(๒) หอ้งทาํงานและสิ7งอาํนวยความสะดวกที7เหมาะสมและเอืJอต่อการทาํงานของอาจารยแ์ละบุคลากร 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๓) หอ้งปฏิบติัการทัJงเพื7อการสอนและการวิจยั 
(๔) จดับริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที7สามารถใหน้กัศึกษาใชค้น้ควา้หาขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ตลอดจนหนงัสือหรือตาํราที7เกี7ยวขอ้งในจาํนวนที7เหมาะสม 
(๕) การสาํรวจความตอ้งการทรัพยากรที7จาํเป็น  และมีการจดัการที7มีประสิทธิภาพ 

  (๖)  หนงัสือหรือตาํรา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สาขาวิชาอื7นที7เกี7ยวขอ้งและ 
วารสารวิชาการในจาํนวนที7เหมาะสม 
  (๗)  อุปกรณ์พืJนฐานสาํหรับการเรียนการสอน 
๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
          สถาบนัอุดมศึกษาควรจดัใหมี้ระบบและกลไกในการพฒันาอาจารยใ์หส้ามารถบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัหนา้ที7ตามพนัธกิจที7กาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี   
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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 ๑๔.๑  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
     จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เพื7อให้รับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา  ปณิธานของสถาบนั 
หลกัสูตรและวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา   ระเบียบปฏิบติั   แนวทางการพฒันาศกัยภาพทางดา้นวิชาการ   
รวมทัJงการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 
 ๑๔.๒  การพัฒนาคณาจารย์ 
          (๑)  ส่งเสริมให้อาจารยเ์พิ7มพนูทกัษะที7เกี7ยวกบักลยทุธ์การสอน  และการวดัการประเมินผล 
การเรียนรู้  
          (๒)  จดัให้มีระบบการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเนื7อง  โดยมีแผนงานการพฒันาอาจารยที์7ชดัเจน  
มีการติดตามและประเมินผล รวมทัJงการนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
          (๓)  จดัให้มีกลไกส่งเสริม  สนบัสนุน  และจูงใจ  ใหอ้าจารยส์ามารถสร้างผลงานวิชาการใน 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และหรืองานสร้างสรรคอื์7นที7มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ไดท้ัJงในระดบั 
ชาติและนานาชาติ 
๑๕. การประกนัคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบนัอุดมศึกษาที7จดัการเรียนการสอนสาขานีJ   ตอ้งสามารถประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา  โดยการกาํหนดตวับ่งชีJผลการดาํเนินการ  ดงันีJ  

(๑) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐  มีส่วนร่วมในการประชุมเพื7อวางแผน  ติดตาม  
และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

(๒) มีรายละเอียดของหลกัสูตรครอบคลุมหวัขอ้ตามแบบ  มคอ. ๒  ที7สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 (๓)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวขอ้ตามแบบ  
มคอ. ๓ และ  มคอ. ๔  อยา่งนอ้ยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 (๔)  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามครอบคลุมหัวขอ้ตามแบบ  มคอ. ๕  และ  มคอ. ๖  ภายใน  ๓๐  วนั  หลงัสิJนสุดภาคการศึกษาที7เปิด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา 
  (๕)  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรครอบคลุมหวัขอ้ตามแบบ มคอ. ๗  ภายใน  ๖๐  วนั  
หลงัสิJนสุดปีการศึกษา 
  (๖)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิn ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที7กาํหนดใน  มคอ. ๓  
และ  มคอ. ๔  อยา่งน้อยร้อยละ  ๒๕  ของรายวิชาที7เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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  (๗)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน  หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาํเนินงานที7รายงานใน  มคอ. ๗  ปีที7แลว้ 
  (๘)  อาจารยใ์หม่  (ถา้มี)  ทุกคน  ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
  (๙)  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  อยา่งนอ้ยปีละหนึ7งครัJ ง 
 (๑๐) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  (ถา้มี)  ไดรั้บการพฒันาวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ๕๐  ต่อปี 
  (๑๑)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที7มีต่อคุณภาพหลกัสูตร  เฉลี7ยไม่นอ้ยกว่า
๓.๕  จากคะแนนเตม็  ๕.๐ 
  (๑๒)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที7มีต่อบณัฑิตใหม่  เฉลี7ยไม่นอ้ยกว่า  ๓.๕  จากคะแนน 
เตม็  ๕.๐ 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกาํหนดตวับ่งชีJ เพิ7มเติม ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ  
หรือกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานที7สูงขึJน เพื7อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยกาํหนดไวใ้นรายละเอียด 
ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที7จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตอ้งมีผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีJทัJงหมด  อยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเนื7อง ๒ 
ปีการศึกษาเพื7อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป                     
ทัJงนีJ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาํเนินงานตามขอ้ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตวับ่งชีJ ผลการ
ดาํเนินงานที7ระบุไวใ้นแต่ละปี 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
          สถาบนัอุดมศึกษาที7ประสงคจ์ะเปิดสอน/ปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ควรดาํเนินการดงันีJ  
 ๑๖.๑  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัสูตร
ในหัวขอ้ต่าง ๆ  ที7กาํหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๑๖.๒  แต่งตัJงคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ7 งประกอบดว้ยกรรมการอยา่ง 
นอ้ย  ๕  คน  โดยมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย  ๒  คน  ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชี7ยวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ7 งเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย  ๒  คน  ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพอยา่งน้อย ๑ คน
เพื7อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยมีหัวขอ้ของหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามที7กาํหนดไวใ้นแบบ  มคอ. ๒  (รายละเอียดของหลกัสูตร) 
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๒๖ 

 ๑๖.๓  การพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามขอ้  ๑๖.๒  นัJน  
ในหัวขอ้มาตรฐานผลการเรียนรู้ที7คาดหวงั  นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที7กาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แลว้  สถาบนัอุดมศึกษาอาจเพิ7มเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้  ซึ7 งสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการใหบ้ณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตน  
มีคุณลกัษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบณัฑิตในระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกนัของสถาบนัอื7น ๆ  เพื7อให้เป็นไป
ตามปรัชญาและปณิธานของสถาบนัฯ และเป็นที7สนใจของบุคคลที7จะเลือกเรียนหลกัสูตรของสถาบนัฯ  หรือผู ้
ที7สนใจจะรับบณัฑิตเขา้ทาํงานเมื7อสาํเร็จการศึกษา  โดยใหแ้สดงแผนที7การกระจายความรับผิดชอบ  
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (curriculum  mapping)  เพื7อให้เห็นวา่แต่ละรายวิชา 
ในหลกัสูตรมีความรับผิดชอบหลกัหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นใดบา้ง  
  ๑๖.๔  จดัทาํรายละเอียดของรายวิชา  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามที7กาํหนดไว ้
ในหลกัสูตร  โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ  มคอ. ๓  (รายละเอียดของรายวิชา)  และแบบ  มคอ. ๔  
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม)  ตามลาํดบั พร้อมทัJงแสดงใหเ้ห็นวา่  แต่ละรายวิชาจะทาํให้เกิด 
ผลการเรียนรู้ที7คาดหวงัในเรื7องใดบา้ง  สถาบนัฯ  ตอ้งมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา  จดัทาํรายละเอียด 
ของรายวิชาทุกรายวิชา  รวมทัJงรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 
 ๑๖.๕  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอสภาสถาบนัฯ  อนุมติัรายละเอียดของหลกัสูตร  ซึ7 งไดจ้ดัทาํอยา่ง
ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบนัฯ  ควรกาํหนดระบบและกลไกของการจดัทาํ 
และอนุมตัิรายละเอียดของหลกัสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ให้ชดัเจน 
 ๑๖.๖  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอรายละเอียดของหลกัสูตร  ซึ7 งสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมติัใหเ้ปิด
สอนแลว้ให้สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน  ๓๐  วนั  นบัแต่สภาสถาบนัฯ  อนุมตัิ 
 ๑๖.๗  เมื7อสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมติัตามขอ้  ๑๖.๕  แลว้ให้มอบหมายอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา
ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลยทุธ์การสอนและการประเมินผลที7กาํหนดไวใ้นรายละเอียดของ
หลกัสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที7คาดหวงัของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๑๖.๘  เมื7อสิJนสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแลว้ให้อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวิชา  ซึ7 งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที7ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะโดยมีหัวขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ  มคอ. ๕  (รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา)
และแบบ มคอ. ๖  (รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)  ให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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๒๗ 

ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินการและจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสูตรในภาพรวมประจาํปีการศึกษาเมื7อสิJนปีการศึกษาโดยมีหัวขอ้อยา่งนอ้ยตามแบบ  มคอ. ๗   
(รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร)  เพื7อใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์การสอน   
กลยทุธ์การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที7เกิดขึJนและหากจาํเป็นจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรหรือ 
การจดัการเรียนการสอนกส็ามารถกระทาํได ้
 ๑๖.๙  เมื7อครบรอบหลกัสูตร ใหจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร  โดยมีหัวขอ้อยา่งน้อย
ตามแบบ มคอ. ๗  (รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร)  เช่นเดียวกบัการรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการหลกัสูตร  
ในภาพรวมว่าบณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที7คาดหวงัไวห้รือไม่  รวมทัJงให้นาํผลการวเิคราะห์ 
มาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรและหรือการดาํเนินการของหลกัสูตรต่อไป 
๑๗. การเผยแพร่หลกัสูตรที&มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  บันทึกในฐานข้อมูล
หลักฐานเพื&อการเผยแพร่  (Thai  Qualifications  Register: TQR) 
        ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื7อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื7อง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
๑๘. รายชื&อคณะกรรมการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

  ๑๘.๑ คณะกรรมการอาํนวยการ 
 ๑. ศาสตราจารย ์ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวสัดิวฒัน์   ที7ปรึกษาโครงการ 
  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
 ๒. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวฒันฑล    ที7ปรึกษาโครงการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ที7ปรึกษาโครงการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ์ดร.ธวชั  ชิตตระการ   ที7ปรึกษาโครงการ 
 ๕. รองศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร  มากตุ่น 
  ประธานที7ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประธานโครงการ 
 ๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรุงแสง  ลกัษณบุญส่ง   รองประธานโครงการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร 
 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษาวดี  ตนัติวรานุรักษ ์   รองประธานโครงการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ม. บูรพา 
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๒๘ 

 ๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรนุช  เกิดสินธ์ชยั   ประธานกรรมการสาขาคณิตศาสตร์ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๙. อาจารย ์ดร.นฤมล  เผอืกขาว     ประธานกรรมการสาขาเคมี 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร 
  ๑๐. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนทร  โสตถิพนัธ์ุ   ประธานกรรมการสาขาชีววิทยา 
   คณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขจรยศ  อยูดี่    ประธานกรรมการสาขาฟิสิกส์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ๑๒. ศาสตราจารย ์ดร.ศกรณ์  มงคลสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 
  ๑๓. รองศาสตราจารยเ์จริญ   นาคะสรรค ์    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ึ7งพร  เนียมทรัพย ์    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ม. แม่โจ ้
  ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชานนัท ์ สุดสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
  ๑๖. อาจารย ์ดร.สุรพล  ภทัราคร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
  ๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกียรติ  แสงอรุณ     กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. ขอนแก่น 
  ๑๘. รองศาสตราจารย ์ดร.สัมพนัธ์  สิงหราชวราพนัธ์    กรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 
  ๑๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุกูล  อินทระสังขา     กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. ทกัษิณ 
  ๒๐. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์  แม่นยาํ    กรรมการ 
  คณบดีสาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยสุีรนารี 

๒๑. รองศาสตราจารยส์ายทอง  อมรวิเชษฐ์    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ม. ธรรมศาสตร์ 
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๒๙ 

  ๒๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยนัต ์ บุณยรักษ ์    กรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร 
  ๒๓. รองศาสตราจารย ์ดร.อมรา  ชา้งทรัพย ์   กรรมการ 
  คณบดีสาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์  ม. วลยัลกัษณ์ 
 ๒๔. ศาสตราจารย ์ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ม. มหาสารคาม 
 ๒๕. รองศาสตราจารยป์รีชา  พหลเทพ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. รามคาํแหง 
 ๒๖. ศาสตราจารย ์ดร.สิริวฒัน์  วงษศิ์ริ    กรรมการ 
  คณบดีสาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์  ม. แม่ฟ้าหลวง 
 ๒๗. รองศาสตราจารยว์ิชยั  สุรเชิดเกียรติ   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
  ๒๘. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิต        กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
  (ดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั) 
 ๒๙. รองศาสตราจารย ์ดร.ดุษณี  ธนะบริพฒัน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ม. พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ๓๐. อาจารยล์ญัจกร  สัตยส์งวน   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม. บูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 
 ๓๑. รองศาสตราจารย ์ดร. จุฑามาศ  ศตสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ๓๒.     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์เพญ็  อินทรประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. อุบลราชธานี 
 ๓๓. เลขานุการที7ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๓๔. ผูช่้วยเลขานุการที7ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย        ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๓๕. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ        ผูช่้วยเลขานุการ 
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๑๘.๒ คณะกรรมการดาํเนินงานวจัิย 
 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร. สุนทร  โสตถิพนัธ์ุ     ที7ปรึกษากรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

๒. อาจารยวิ์รัช  คารวะพิทยากุล   ที7ปรึกษากรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. บูรพา 
 ๓. รองศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร  มากตุ่น    ประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประธานที7ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรุงแสง  ลกัษณบุญส่ง   รองประธานกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร  
 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์เพญ็  อินทรประเสริฐ   รองประธานกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. อุบลราชธานี 
 ๖. รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาศ  ศตสุข   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขจรยศ  อยูดี่   กรรมการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรนุช  เกิดสินธ์ชยั   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๙. อาจารย ์ดร. ฉัตรชยั  ศรีนิติวรวงศ ์  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๑๐. อาจารย ์ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๑๑. อาจารย ์ดร.นฤมล  เผอืกขาว    กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษาวดี  ตนัติวรานุรักษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. บูรพา 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขจีพร  วงศป์รีดี       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. บูรพา 
 ๑๕. อาจารย ์ดร.พอจิต  นนัทนาวฒัน์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. บูรพา 
 ๑๖. อาจารย ์ดร.สุจิตรา  ศรีสังข ์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑๗. นางสาวพิลาสลกัษณ์  ลือเลิศ    ผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑๘. นางสาวอญัชลีรัตน์  บุญชินวุฒิกุล    ผูช่้วยเลขานุการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 สาขาคณติศาสตร์ 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์รจิต   วฒันสินธ์ุ                      ที7ปรึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์  ปัJ นนิ7ม                    ที7ปรึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๓. ศาสตราจารย ์ดร. ฉวีวรรณ   รัตนประเสริฐ        ที7ปรึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร 
 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรนุช   เกิดสินธ์ชยั   ประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๕. รองศาสตราจารยส์ายทอง   อมรวิเชษฐ ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ม. ธรรมศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย ์ดร. วิชาญ   ลิ7วกีรติยคุกุล   กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๗. อาจารย ์ดร.สายณัห์   โสธะโร    กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๘. อาจารย ์ดร. ธีระเดช   เจียรสุขสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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 ๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เศรษฐภทัร   ชินวิริยสิทธิn   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๑๐. อาจารย ์ดร. อรนิตย ์  พนัธ์ประสิทธิn เวช   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
   คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๑๑. อาจารย ์ดร. วราภรณ์   จาตนิล    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 สาขาเคมี 
 ๑. รองศาสตราจารยแ์มน้    อมรสิทธิn                ที7ปรึกษา 
  นกัวิชาการอิสระ    
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุนนัทา วิบูลยจ์นัทร์  ที7ปรึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 
 ๓. อาจารย ์ดร. นฤมล  เผอืกขาว  ประธานกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์  ม.ศิลปากร 
 ๔. รองศาสตราจารย ์ดร. ชุลีวลัย ์ ราษฎร์วรุิฬห์กิจ  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล 
 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภณัฑิรา เกตุแกว้   กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 ๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกรัฐ ศรีสุข   กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์  ม.บูรพา 
 ๗. อาจารย ์ดร. ประเสริฐ  พฒันาประทีป  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๘. อาจารย ์ดร. ปิติ     ตรีสุกุล   กรรมการ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน 
 ๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จนัทร์เพญ็  อินทรประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ม.อุบลราชธานี 
 สาขาชีววทิยา 
 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร. สุนทร โสตถิพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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 ๒. รองศาสตราจารย ์ดร. อมรา ชา้งทรัพย ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. วลยัลกัษณ์ 
 ๓. รองศาสตราจารย ์ดร. นริทธิn  สีตะสุวรรณ  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 
 ๔. รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ   กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศิลปากร 
 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนวรรณ พาณิช   กรรมการ 
  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  ม. เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 
 ๖. รองศาสตราจารย ์ดร. จุฑามาศ ศตสุข   กรรมการและเลขานุการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ๗. รองศาสตราจารยล์ดัดา  เอกสมทราเมษฐ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สาขาฟิสิกส์ 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ขจรยศ อยูดี่   ประธานกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพนัธ์ ถาวรธิรา  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. บูรพา 
 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศพร บุญยฤทธิn   กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 
 ๔. อาจารย ์ดร. สุธารัตน์  โชติกประคลัภ ์  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 ๕. อาจารย ์ดร.สุพจน์  มุศิริ   กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๖. อาจารย ์ดร. กลัยา  เอืJอประเสริฐศกัดิn  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ 
 ๗. อาจารย ์ดร. ปณิตา  ชินเวชกิจวานิช  กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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 ๘. อาจารย ์ดร. ฉตัรชยั  ศรีนิติวรวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๙. นางสาวพิมพนัธ์ุ   สายเพชร  ผูช่้วยเลขานุการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๑๙. ภาคผนวก 

๑๙.๑ ข้อมูลประกอบเนื`อหาสาระหลักของสาขาชีววิทยา 

        รากฐานความคิดในการทําโครงสร้างหลกัสูตรของสาขาวิชาชีววิทยา  
โครงสร้างหลกัสูตรสาขาวิชาชีววิทยาที7นาํเสนอมีรากฐานความคิดแสดงดว้ยภาพได ้ ดงันีJ  

 
คาํอธิบายภาพ   ชีววทิยาเป็นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาหนึ7งที7มีจุดหมายเพื7ออธิบายปรากฏการณ์ของชีวิต 
ที7สามารถสังเกต/ศึกษาวจิยัไดต้ัJงแต่ระดบัโมเลกุลขนาดใหญ่  (macromolecules)→  organelles→  cells 
→  tissues →  organs →  organisms →  populations →  communities →  ecosystems →  biosphere  
หากเปรียบการศึกษาชีววิทยาเสมือนเป็นตน้ไม ้ อะไรคือราก  โคน  และกิ7งกา้นสาขา  รากตน้ไม ้ในที7นีJ คือทศันคติ
วิทยาศาสตร์และความรู้ดา้นศิลปศาสตร์ที7เตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมจะรับความรู้ใหม่ตามกฎ/กติกาวิทยาศาสตร์โคน
คือกลุ่มความรู้สนบัสนุนความเขา้ใจกระบวนการของชีวิต/การวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่   ชีวเคมี   ฟิสิกส์   เคมี 
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คณิตศาสตร์และสถิติ  ชีววทิยาจะเจริญงอกงาม  แตกกิ7งกา้นสาขาจากความรู้ดังกล่าวเป็นความสามารถและ
ทกัษะในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและพิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้มูล  (critical  appraisal  of evidence) 
ทาํให้เกิดความรอบรู้  (ปัญญา)  โดยความรอบรู้ที7ไดผ้่านกระบวนการการเล่าเรียน  (สุตมยปัญญา)  การคิด
พิจารณาหาเหตุผล  (จินตามยปัญญา)  และการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  (ภาวนามยปัญญา)  

๑๙.๒    ตําราที&แนะนําของสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 กลศาสตร์คลาสสิก  (Classical  Mechanics) 
                       ตาํราที7แนะนาํ  เช่น 

 Fowles,  G.R.  and  Cassiday,  G.L.  (2005).  Analytical  Mechanics.  Thomson  
Brooks/Cole,  Florence,  Kentucky,  USA.. 
 Thornton, S.T.  and Marion,  J.B.  (2004).  Classical  Dynamics  of  Particles  and  
Systems.  Thomson  Brooks/Cole,  Belmont,  California,  USA.   
 Keith  R.  Symon,  (1971).  Mechanics  Addison  Wesley  Publishing  Co., Lebanon,  
Indiana,  USA 

 

 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) 
                        ตาํราที7แนะนาํ เช่น 

 Griffiths,  D.J.  (2005).  Introduction  to  Quantum  Mechanics.  Pearson  Prentice  Hall, 
Lebanon, Indiana,  USA. 
 Liboff, R.L.  (2002).  Introduction to  Quantum  Mechanics.  Addison  Wesley  
Publishing  Co.,  Lebanon,  Indiana,  USA. 
 Gasiorowicz,  S.  (2003).  Quantum  Physics.  Wiley,  Hoboken,  N.J.,  USA. 

 

 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  (Electromagnetic  Theory) 
                        ตาํราที7แนะนาํ เช่น 

 Reitz, J. R.,  Milford,  F.J.  and  Christ,  R.W.  (1992).  Foundation  of  Electromagnetic  
Theory, Addison – Wesley  Publishing  Co.,  Reading,  Massachusetts,  U.S.A. 
 Griffiths,  D.J.  (1998).  Introduction  to  Electrodynamics.  Prentice  Hall,  Lebanon,  
Indiana,  U.S.A. 
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๓๖ 

 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิต ิ (Thermal  and  Statistical  Physics) 
                        ตาํราที7แนะนาํ  เช่น 

 Reif,  F.  (1960).  Fundamentals  of  Statistical  and  Thermal  Physics.  McGraw- Hill, 
New  York,  U.S.A. 
 Reif, F.  (1960).  Statistical  Physics  Berkeley  Physics  Course.  Volume  5,  MacGraw  
Hill,  New  York, U.S.A. 
 Kittel,  C.  and  Kroemer,  H.  (1980).  Thermal  Physics.  W.H.  Freeman  Publishing,  
New York, U.S.A. 
 Baierlein, Ralph. (2003).Thermal Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 
UK. 
 Carey, V. P. (1999). Statistical Thermodynamics and Microscale  Thermophysics, 
Cambridge University Press, New York, NY. USA 
 

 ฟิสิกส์ยุคใหม่  (Modern  Physics) 
                        ตาํราที7แนะนาํ เช่น 

 Eisberg,  K.M.  (1960).  Fundamentals  of  Modern  Physics.  John  Wiley  &  Sons  
Inc., New  York,  U.S.A. 
 Krane,  K .S.  (1995).  Modern  Physics.  Wiley,  New  York,  U.S.A. 
 Serway, R.A. (2004).  Modern Physics. Thomson Brooks/Cole, Florence, Kentucky, 
U.S.A. 
 Beiser,  A.  (2002).  Concepts  of  Modern  Physics.  McGraw - Hill,  Boston,  U.S.A. 

 

 การสั&นและคลื&น  (Vibrations  and  Waves) 
                        ตาํราที7แนะนาํ เช่น 

 Main,  I. G.  (1978).  Vibrations  and  Waves  in  Physics.  Cambridge  University  
Press, Cambridge,  New  York,  U.S.A. 
 Pain,  H.J.  (2005).  The  Physics  of  Vibrations  and  Waves.  Wiley,  Chichester,  
New York,  U.S.A., Newton, R.E.I.(1990). Wave Physics, Edward Arnold 
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๓๗ 
 

 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ (Mathematics for Physics) 
                       ตาํราที7แนะนาํ เช่น 

 Riley,  K.F.,  Hobson,  M.P.  and  Bence,  S.J.  (2004).  Mathematical  Methods  for  
Physics and  Engineering.  Cambridge  University  Press,  New  York,  U.S.A. 
 Boas,  M.L.  (2005).  Mathematical  Methods  in  the  Physical  Sciences.   
John  Wiley  &  Sons  Inc.,  Hoboken,  New  Jersey,  U.S.A. 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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 โดยที7เป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ย
ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสม
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา
2541      สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

 ข้อ 1  ข้อบังคับนีเ̀รียกว่า
พ.ศ. 2548”  

 ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคบันีต̀ั̀งแต่วนัถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3  ให้ยกเลกิข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
            บรรดาระเบียบ
หรือซึ7 งขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีJ
 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี ̀ 
  “มหาวิทยาลยั
  “สภามหาวิทยาลยั
  “สภาวิชาการ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
  “อธิการบดี”  
  “คณะ” หมายความวา่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
2543 ดว้ย 
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ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------- 

โดยที7เป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ย
ให้มีความเหมาะสม และเพื7อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16(2)   แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนีJ  

ข้อบังคบันีเ̀รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ให้ใช้ข้อบังคบันีต̀ั̀งแต่วนัถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ให้ยกเลกิข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี
บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั7ง หรือประกาศ หรือมติอื7นใดในส่วนที7กาํหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันีJ

หรือซึ7 งขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีJ   ให้ใชข้อ้บงัคบันีJ แทน 
   

มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
สภาวิชาการ” หมายความวา่ สภาวิชาการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543 
”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

หมายความวา่  คณะซึ7งเป็นส่วนราชการ  ตามมาตรา 8  แห่งพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541  และใหห้มายความถึง  ส่วนงานในกาํกบัของมหาวทิยาลยั
ระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ย ส่วนงานในกาํกบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

โดยที7เป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ย การศึกษาระดบั
และเพื7อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2543 
หรือมติอื7นใดในส่วนที7กาํหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันีJ

สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สภาวิชาการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ตามขอ้บงัคบั 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
แห่งพระราชบญัญติั 

ส่วนงานในกาํกบัของมหาวทิยาลยั  ตาม
ส่วนงานในกาํกบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 
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  “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา”  หมายความว่า  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลยั                    
ศรีนครินทรวิโรฒ   ซึ7 งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลยั 
  “คณบดี”  หมายความวา่  คณบดีหรือตาํแหน่งที7เทียบเท่าของส่วนราชการของมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ และใหห้มายความถึงบุคคลที7ไดรั้บแต่งตัJงใหด้าํรงตาํแหน่งคณบดีหรือตาํแหน่งที7เทียบเท่าของ
ส่วนงานในกาํกบัของมหาวิทยาลยัดว้ย 

 ข้อ 5  ให้อธิการบดรัีกษาการตามข้อบังคับนี ̀

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี ̀
  6.1 การจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ7 งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกวา่ 30 สัปดาห์ 
  6.2 การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงันีJ  
   6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ7งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ7 ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ 
  6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ7งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ7 งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกวา่ 12 สัปดาห์ 
   6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ7งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ7 งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกวา่ 10 สัปดาห์ 
  ระบบการจดัการศึกษาต่าง ๆ ในขอ้ 6.2.1-6.2.3 อาจจดัภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได ้ 
  6.3 การจดัการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจดัการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษาโดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 8 สัปดาห์ 
  จาํนวนชั7วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจดัการศึกษาขา้งตน้ ให้มีจาํนวนชั7วโมงการ
เรียนตามที7กาํหนดไวต้ามขอ้ 8 
  ในการจดัการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ7 งเป็นการจดัการเรียนการสอน
เป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ7งรายวิชาหรือหลายรายวิชากไ็ด ้
  ใหแ้ต่ละหลกัสูตรกาํหนดให้ชดัเจนว่าจะจดัระบบการศึกษาแบบใด 
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 ข้อ 7   การจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 15 ชั&วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี` 
  7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเวน้ในกรณีที7นิสิตมีหน่วยกิตที7เหลือสาํหรับลงทะเบียนตาม
หลกัสูตรนอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
  7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9  หน่วยกิต 
  สาํหรับหลกัสูตรที7จดัการศึกษาในระบบอื7น ๆ ตามขอ้ 6 ที7ไม่ใช่ระบบทวิภาค ใหเ้ทียบจาํนวน
หน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคขา้งตน้ 
 ข้อ 8   หน่วยกิต  หมายถึงการกาํหนดแสดงปริมาณการศึกษาที&นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกติ
กาํหนดไว้ ดงันี` 
  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที7ใชเ้วลาบรรยายหรืออภปิรายปัญหา 1 ชั7วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ย
กวา่ 15 ชั7วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.2 รายวิชาภาคปฏิบติัที7ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั7วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ยกว่า 30 
ชั7วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที7ใชเ้วลาฝึก 3 ถึง 9 ชั7วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นอ้ยกว่า 
45 ถึง 135 ชั7วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.4  การปฏิบตัิการในสถานศึกษาหรือปฏิบติัตามคลินิก ที7ใชเ้วลาปฏิบติังาน 3 ถึง 12 ชั7วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชั7วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 
  8.5  การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) ที7ใชเ้วลาศึกษาดว้ยตนเองจากสื7อการเรียนตามที7อาจารย์
ผูส้อนไดเ้ตรียมการไวใ้ห้นิสิตไดใ้ชศึ้กษา 1 ถึง 2 ชั7วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ชั7วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
  สาํหรับรายวิชาที7จดัการศึกษาในระบบอื7น ๆ ที7ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามขอ้ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิต
กบัชั7วโมงการศึกษาใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคขา้งตน้ 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ 9   จํานวนหน่วยกติและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดบัปริญญาตรี มีดังนี ̀
  9.1  หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 120 หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  9.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี)  มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 150 หน่วยกิต ใช ้ 
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาํหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  9.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกวา่ 6 ปี)  มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 180 หน่วยกิต 
ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษาสาํหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  9.4 หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื7อง)  มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 72  หน่วยกิต ใชเ้วลา
ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสาํหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื7อง)  จะตอ้งถือเป็นส่วนหนึ7งของหลกัสูตรปริญญาตรีและจะตอ้ง
สะทอ้นปรัชญาและเนืJอหาสาระของหลกัสูตรปริญญาตรีนัJน ๆ โดยครบถว้นและใหร้ะบุคาํวา่ “ต่อเนื7อง” ไว้
ในวงเลบ็ต่อทา้ยชื7อหลกัสูตร 
  9.5 หลกัสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 120  หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาํหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา หลกัสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือ
ตามความรู้ของผูเ้รียนได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบที7มหาวิทยาลยักาํหนด  
 ขอ้ 10 การนบัเวลาการศึกษา ใหน้บัจากวนัที7เปิดภาคการศึกษาแรกที7รับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนัJน 
 ขอ้ 11  โครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทั7วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี   
โดยมีสัดส่วนจาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดงันีJ  
  11.1   หมวดวิชาศึกษาทั7วไป  ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า  30  หน่วยกิต 
  11.2   หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดา้น วิชาพืJนฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวม ดงันีJ  
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   11.2.1  หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 84 หน่วยกิต 
   11.2.2  หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 114 หน่วยกิต 
   11.2.3  หลกัสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 144 หน่วยกิต 
   11.2.4  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื7อง) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 42 หน่วยกิต 
   11.2.5  หลกัสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 84  
หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะอาจจดัในลกัษณะวิชาเอกเดี7ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได ้โดย
วิชาเอก ตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตไม่น้อยกวา่ 15 
หน่วยกิต  ในกรณีที7 จดัหลกัสูตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้งเพิ7มจาํนวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วย
กิต และให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 150 หน่วยกิต 
  11.3  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง  รายวิชาใดๆ ที7เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี ตามที7มหาวิทยาลยักาํหนด  โดยให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 
  11.4  หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
 ข้อ 12  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  12.1   สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ7ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  12.2  สาํเร็จการศึกษา  ขัJนอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาํหรับ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื7อง) 
  12.3  คุณสมบติัอื7น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ข้อ 13  การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี` 
  13.1  สอบคดัเลือก 
  13.2  คดัเลือก 
  13.3  รับโอนนิสิต จากสถาบนัอุดมศึกษาอื7น 
  13.4  รับเขา้ตามขอ้ตกลงของมหาวิทยาลยัหรือโครงการพิเศษของมหาวทิยาลยั 
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ข้อ 14  การขึน̀ทะเบียนเป็นนิสิต  ผู้ที&ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที&
มหาวิทยาลยักําหนด โดยชาํระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามวนั เวลา และสถานที7ที7มหาวิทยาลยักาํหนด 
 ข้อ 15  ผู้ที&ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที&ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที&ที&
มหาวิทยาลยักําหนด  เป็นอนัหมดสิทธิn ที7จะเขา้เป็นนิสิต  เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งให้มหาวทิยาลยัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในวนัที7มหาวิทยาลยักาํหนดให้รายงานตวั  และเมื7อไดรั้บอนุมติั ตอ้งมารายงานตวัตามที7
มหาวิทยาลยักาํหนด 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 
 ข้อ 16  การลงทะเบียนเรียนรายวชิา  
  16.1  กาํหนดวนัและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ7ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

  16.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื7อนิสิตไดช้าํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้ ภายในกาํหนดเวลาตามประกาศของมหาวทิยาลยั  นิสิตผูใ้ดลง ทะเบียนเรียน หรือ 
ชาํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงัวนัที7มหาวทิยาลยักาํหนด  จะตอ้งถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าดว้ย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  16.3  ผูที้7ขึJนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด  ตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาค 
การศึกษานัJน 
  16.4  นิสิตที7ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกาํหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยั ไม่มีสิทธิn เรียนในภาคการศึกษานัJน เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  
ทัJงนีJ  นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถู้กตอ้งแลว้ ภายใน 2 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 
  16.5  รายวิชาใดที7หลกัสูตรกาํหนดว่าตอ้งเรียนรายวิชาอื7นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตอ้งเรียน 
รายวิชาดงักล่าวมาก่อน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัJนได ้
 ข้อ 17  จํานวนหน่วยกติที&ลงทะเบียนได้ 
  17.1  นิสิตเตม็เวลาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่นอ้ย
กวา่ 9  หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไ้ม่เกิน 10 หน่วยกิต  
สาํหรับนิสิตสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 
  17.2  นิสิตไม่เต็มเวลาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม่
เกิน 9  หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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  17.3  นิสิตอาจยื7นคาํร้องขออนุมตัิจากคณบดี  เพื7อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที7กาํหนดไว ้  
ทัJงนีJ  ตอ้งไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
  17.4  นิสิตที7จะสาํเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลกัสูตร มีจาํนวนหน่วยกิตตํ7า กวา่
เกณฑที์7กาํหนดไวใ้นขอ้ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจาํนวนหน่วยกิตที7เหลือได ้
  สาํหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบอื7นที7ไม่ใช่ระบบทวิภาคใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของ
ระบบทวิภาค 
 ข้อ 18  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 
  18.1  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตได ้ต่อเมื7อไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยที์7ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  18.2  จาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาที7เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตจะไม่นบัรวมหน่วยกิต
สะสม 
  18.3  รายวิชาที7เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตจะไม่นับรวมเขา้ในจาํนวนหน่วยกิตที7ตํ7า
สุดแต่ไม่เกินจาํนวนหน่วยกิตสูงสุดที7นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา    
  18.4  นิสิตที7ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัJงหมดของรายวิชานัJน โดยนิสิตไม่ตอ้งสอบ 
  18.5  มหาวิทยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วย
กิต  แต่ตอ้งมีคุณสมบติัและพืJนความรู้ตามที7มหาวิทยาลยัเห็นสมควร  และจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและ
ระเบียบต่างๆ  ของมหาวิทยาลยั  
 ข้อ 19  การของดเรียนรายวชิาใด ๆ  ตอ้งยื7นคาํร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ยกว่า 2 สัปดาห์  โดยการ
อนุมติัจากคณบดี 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 20   นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ&ง ๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชาน̀ัน ๆ  จึง
จะมีสิทธิn เขา้สอบในรายวิชาดงักล่าวได ้ยกเวน้ กรณีการจดัการศึกษา แบบการศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
 ข้อ 21  การประเมินผลการศึกษา 
  21.1  การประเมินผลการศึกษาใชร้ะบบคา่ระดบัขัJน  ดงันีJ  
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ระดบัขัJน        ความหมาย ค่าระดบัขัJน 
A ดีเยี7ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช ้(Fairly Good) 2.5 
C พอใช ้(Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 
 21.2  ในกรณีที7รายวิชาในหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดบัขัJน ใหป้ระเมินผลใช้
สัญลกัษณ์ ดงันีJ  
 
 สัญลกัษณ์                            ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบติั/ฝึกงาน/เป็นที7พอใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบติั/ฝึกงาน/ไม่เป็นที7พอใจ 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

 I การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรั้บอนุมตัิ (Withdrawn) 
 IP ยงัไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัJน (In progress) 
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  21.3  การให้  E  นอกจากขอ้ 21.1  แลว้  สามารถกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนีJ  
    21.3.1  นิสิตสอบตก 
    21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
    21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในขอ้ 20 
    21.3.4  ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัการศึกษา 
    21.3.5 เปลี7ยนจากสัญลกัษณ์  I  เนื7องจากไม่ปฏิบติัตามเกณฑ์ในขอ้ 21.6 
  21.4  การให้  S  หรือ  U  จะกระทาํไดเ้ฉพาะรายวิชาที7ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต แต่คณะ
เห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลกัษณะของคา่ระดบัขัJน หรือการประเมินผลการฝึกงานที7มิได้
กาํหนดเป็นรายวิชาให้ใชสั้ญลกัษณ์ S หรือ U แลว้แต่กรณี ในกรณีที7ได ้U นิสิตจะตอ้งปฏิบติังานเพิ7มเติม
จนกวา่จะไดรั้บความเห็นชอบให้ผา่นได ้จึงจะถือว่าไดศึ้กษาครบถว้นตามที7กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  21.5  การให้  I   จะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนีJ  
      21.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑใ์นขอ้ 20 แต่ไม่ไดส้อบเพราะป่วย  หรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
    21.5.2 ผูส้อนและหวัหนา้ภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยงั
ปฏิบติังานซึ7 งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานัJนไม่สมบูรณ์ 
  21.6  การดาํเนินการแก ้ I   นิสิตจะตอ้งดาํเนินการแกสั้ญลกัษณ์  I  ใหเ้สร็จสิJนภายใน  4  
สัปดาห์ เพื7อให้ผูส้อนแกส้ัญลกัษณ์   I  หากพน้กาํหนดดงักล่าวผูส้อนจะเปลี7ยนสัญลกัษณ์  I  เป็นค่าระดบัขัJน  
E  ทนัที 
  21.7  นิสิตที7มีผลการเรียนตัJงแต่ระดบั D ขึJนไป ถือว่าสอบไดใ้นรายวิชานัJน ยกเวน้รายวิชาใน
หลกัสูตรกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื7น 
  21.8  การให้  W  จะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนีJ  
    21.8.1  นิสิตไดรั้บอนุมตัิใหง้ดเรียนรายวิชานัJนตามขอ้ 19 
    21.8.2  นิสิตไดรั้บอนุมตัิใหล้าพกัตามขอ้ 27 
    21.8.3  นิสิตถูกสั7งพกัการเรียนในภาคการศึกษานัJน 
    21.8.4  นิสิตไดรั้บอนุมตัิจากคณบดีใหเ้ปลี7ยนจากสัญลกัษณ์  I  เนื7องจาก    การป่วย  
หรือเหตุอนัสุดวิสัยยงัไม่สิJนสุด 
  21.9  การให้ AU จะกระทาํในกรณีที7นิสิตไดรั้บอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดย
ไม่นบัหน่วยกิต ตามขอ้ 18 



228 
 

  21.10 การให้ IP ใชส้าํหรับรายวิชาที7มีการสอนหรือการทาํงานต่อเนื7องกนัเกินกว่า 1 ภาค
การศึกษา 
  21.11 ผลการสอบตอ้งส่งผา่นความเห็นชอบของคณบดีประจาํคณะก่อนส่งกองบริการ
การศึกษา 
  21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมสาํหรับนิสิตที7รับโอนจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอื7น  เมื7อสาํเร็จการศึกษาให้ดาํเนินการดงันีJ  
   21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวส่้วนหนึ7งต่างหาก
พร้อมทัJงระบุชื7อสถาบนัอุดมศึกษานัJนไวด้ว้ย 
   21.12.2 คาํนวณค่าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยั 
 ข้อ 22  การเรียนซ̀ําหรือเรียนแทน 
  22.1  รายวิชาใดที7นิสิตสอบได ้ E  ในวิชาบงัคบันิสิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํJ า หรือเลือก
รายวิชาอื7นที7มีลกัษณะเนืJอหาคลา้ยคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนีJตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้
ภาควิชาหรือหัวหนา้สาขาหรือประธานหลกัสูตร ที7รายวิชานัJนสังกดั และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีที7รายวิชานัJน
สังกดั ในกรณีที7ไม่ใช่วิชาบงัคบั หากไดผ้ลการเรียนเป็น E ไม่ตอ้งเรียนซํJาในรายวิชาดงักล่าวได ้
  22.2 ในกรณีที7นิสิตยา้ยคณะหรือเปลี7ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาที7สอบได ้ E  ในวิชาบงัคบั
ของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตอ้งเรียนซํJ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่
แทนกนัไดใ้นการเลือกเรียนแทนนีJตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ภาควิชา หรือหวัหนา้สาขาวิชา หรือ
ประธานหลกัสูตรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีของคณะที7วิชาเอกใหม่หรือวิชา
โทใหม่สังกดัวิชาที7เลือกเรียนแทนนีJจะไม่นบัหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโทใหม่ 
 ข้อ 23   การนับหน่วยกิตและการคํานวณค่าระดับข̀ันเฉลี&ย 
  23.1  การนบัจาํนวนหน่วยกิตเพื7อใชใ้นการคาํนวณหาค่าระดบัขัJนเฉลี7ย  ใหน้บัจากรายวิชาที7มี
การประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดบัขัJน   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 
  23.2  การนบัจาํนวนหน่วยกิตสะสมเพื7อให้ครบตามจาํนวนที7กาํหนดในหลกัสูตรใหน้บัเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที7สอบได ้ตัJงแต่ระดบั D ขึJนไปเท่านัJน 
  23.3  ค่าระดบัขัJนเฉลี7ยรายภาคการศึกษา  ให้คาํนวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานัJนโดย
เอาผลรวมของผลคณูระหว่างจาํนวนหน่วยกิตกบัคา่ระดบัขัJนของแต่ละรายวิชาเป็นตวัตัJง  หารดว้ยจาํนวน
หน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานัJน 
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  23.4  ค่าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมให้คาํนวณจากผลการเรียนของนิสิตตัJงแต่เริ7มเขา้เรียนจนถึงภาค
การศึกษาสุดทา้ยที7นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจาํนวนหน่วยกิตกบัคา่ระดบัขัJน ของ
แต่ละรายวิชาที7เรียนทัJงหมด  หารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมทัJงหมด 
  23.5  การคาํนวณค่าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมให้คาํนวณ เมื7อสิJนภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนที7 2 ที7
นิสิตลงทะเบียนเรียน 
  23.6  ในภาคการศึกษาที7นิสิตได ้ IP  รายวิชาใด ไม่ตอ้งนาํรายวิชานัJนมาคาํนวณคา่ระดบัขัJน
เฉลี7ยรายภาคการศึกษานัJน  แต่ใหน้าํไปคาํนวณในภาคการศึกษาที7ไดรั้บการประเมินผล 
 ขอ้ 24   การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัการศึกษา  
  นิสิตที7เจตนาทุจริตหรือทาํการทุจริตใด ๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรั้บโทษ
ดงันีJ  
  24.1  ตกในรายวิชานัJน หรือ 
  24.2  ตกในรายวิชานัJน และใหพ้กัการเรียนในภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือเลื7อนการเสนอชื7อ 
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ 
 24.3  พน้จากสภาพนิสิต 
 การพิจารณาการทุจริตดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
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หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 
 ข้อ  25  สถานภาพนิสิต เป็นดังนี ̀
  25.1  สถานภาพนิสิตตามการจดัการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันีJ  
    25.1.1 นิสิตเตม็เวลา (Full Time) ไดแ้ก่นิสิตที7ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
    25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ไดแ้ก่นิสิตที7ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 
  25.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขา้ศึกษา 
    25.2.1 นิสิตสามญั ไดแ้ก่ ผูที้7ผา่นการคดัเลือกและขึJนทะเบียนเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลยัและเขา้ศึกษาในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ7ง 
    25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแ้ก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอื7น ๆ ที7ไดรั้บ
อนุมตัิจากมหาวิทยาลยัให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื7อนาํหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสูตรของสถาบนัที7ตน
สังกดั 
    25.2.3 นิสิตที7เขา้ร่วมศึกษา ไดแ้ก่บุคคลภายนอกที7ไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยั
ใหเ้ขา้ร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได ้เมื7อไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนิสิตสามญั 
 ข้อ 26  การจําแนกสภาพนิสิต 
          สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ 
  26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์  ไดแ้ก่ นิสิตที7ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  หรือนิสิตที7สอบ
ไดค่้าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมไม่ตํ7ากว่า  2.00 
  26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ไดแ้ก่ นิสิตที7สอบไดค้า่ระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมตัJงแต่  1.50-1.99  แต่ยงั
ไม่พน้สภาพนิสิต  ภายใตข้อ้ 29.3.5  และ 29.3.6  
  การจาํแนกสภาพนิสิตจะกระทาํเมื7อสิJนภาคการศึกษาที7 2 นบัตัJงแต่เริ7มเขา้ศึกษา นิสิตเตม็เวลาที7
เรียนภาคฤดูร้อนให้นาํผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศึกษาถดัไปที7ลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 27 การลาพักการเรียน 
  27.1  นิสิตอาจยื7นคาํร้องลาพกัการเรียนได ้ ในกรณีใดกรณีหนึ7งต่อไปนีJ  
    27.1.1  ถูกเกณฑเ์ขา้รับราชการทหารกองประจาํการหรือไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการ
ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 
    27.1.2  ไดรั้บทุนแลกเปลี7ยนนกัศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื7นใดที7มหาวิทยาลยั
เห็นควรสนบัสนุน 
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    27.1.3  เจ็บป่วยจนตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานตามคาํสั7งแพทยโ์ดยมีใบรับรองแพทย ์
    27.1.4  มีเหตุจาํเป็นส่วนตวั  อาจยื7นคาํร้องขอลาพกัการเรียนได ้ ถา้มีสภาพนิสิต
มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 
  27.2  การลาพกัการเรียน นิสิตตอ้งยื7นคาํร้องภายใน 4  สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคเรียน และ
จะตอ้งชาํระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานัJน และให้คณบดีเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการลาพกัการ
เรียน 
  27.3  การลาพกัการเรียน  ให้อนุมติัครัJ งละ  1  ภาคการศึกษา  ถา้นิสิตยงัมีความจาํเป็นที7จะตอ้ง
ขอลาพกัการเรียนต่อไปอีก  ให้ยื7นคาํร้องใหม่ตามขอ้ 27.2 
           27.4  ให้นบัระยะเวลาที7ลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 
 ข้อ 28  การลาออก 
  นิสิตที7ประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั  ให้ยื7นคาํร้องต่อคณะที7นิสิตศึกษา
อยูแ่ละให้คณบดีเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั   
 ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต 
  นิสิตตอ้งพน้จากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ7งดงัต่อไปนีJ  
  29.1  สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัปริญญาตามขอ้ 39 
  29.2  ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีให้ลาออก ตามขอ้ 28 
  29.3  ถูกคดัชื7อออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัต่อไปนีJ  
    29.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที7ขึJนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ยกเวน้
กรณีตามขอ้ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 
    29.3.2  ไม่ชาํระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ้ 27.2 
    29.3.3  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 12 
    29.3.4  เมื7อคา่ระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมตํ7ากว่า 1.50  
    29.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที7มีค่าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมตํ7ากว่า  1.75  เป็นเวลา 2  
ภาคการศึกษาต่อเนื7องกนั 
    29.3.6  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื7องกนั 
    29.3.7  ไม่สามารถเรียนสาํเร็จภายในกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 9  หรือไดค่้าระดบัขัJน
เฉลี7ยสะสม ตํ7ากว่า  2.00 
    29.3.8  ทาํการทุจริตในการสอบและถูกสั7งใหพ้น้จากสภาพนิสิต 
    29.3.9  มีความประพฤติเสื7อมเสียอยา่งร้ายแรง 
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    29.3.10 ทาํผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง   
    29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที7สุดใหจ้าํคุกในคดีอาญา  เวน้แต่ความผดิโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
  29.4  ถงึแก่กรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี&ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 
 ข้อ 30  การเปลี&ยนสถานภาพ 
  30.1 ในกรณีที7มีเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งยิ7ง มหาวิทยาลยัอาจอนุมติัใหนิ้สิตเปลี7ยน
สถานภาพตามการจดัการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เต็มเวลาได ้ทัJงนีJ นิสิตจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
ต่างๆ รวมทัJงชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี7ยนสภาพให้ถูกตอ้ง 
  30.2  นิสิตที7เปลี7ยนสถานภาพตามการจดัการศึกษาได ้จะตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ 1 ปีการศึกษา และตอ้งลงทะเบียนเรียนในประเภทที7เปลี7ยนใหม่อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษาก่อนสาํเร็จ
การศึกษา 
 ข้อ 31 การย้ายคณะ 
  31.1  ในกรณีที7มีเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งยิ7ง มหาวิทยาลยัอาจอนุมติัใหนิ้สิตยา้ยคณะได ้ 
ทัJงนีJ นิสิตจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ รวมทัJงชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการยา้ยคณะให้
เรียบร้อย 
  31.2  นิสิตตอ้งยื7นคาํร้องในการขอยา้ยคณะไม่นอ้ยกว่า  60  วนัก่อนการลง ทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที7ประสงคจ์ะยา้ย  การพิจารณาอนุมติัให้อยูใ่นดุลพินิจของคณบดีที7เกี7ยวขอ้งและเป็นไปตาม
ระเบียบของคณะนัJน ๆ  การยา้ยคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื7อไดรั้บอนุมติัจากคณบดีในคณะที7จะยา้ยไปศึกษา . 
  31.3  รายวิชาต่าง ๆ ที7นิสิตยา้ยคณะไดเ้รียนมา ใหน้าํมาคาํนวณค่าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมดว้ย 
ระยะเวลาการศึกษาใหน้บัตัJงแต่เริ7มเขา้เรียนในคณะแรกที7เขา้เรียน 
 ข้อ 32  การเปลี&ยนวิชาเอกและวชิาโท 
  นิสิตสามารถเปลี7ยนวิชาเอกและวิชาโทได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากหัวหนา้ภาค หรือหวัหนา้
สาขาวิชาหรือประธานหลกัสูตรที7เกี7ยวขอ้ง และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
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 ข้อ 33  การคืนสภาพนิสิต 
  สภาวิชาการมีอาํนาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผูที้7ถูกคดัชื7อออกเฉพาะกรณีที7มีเหตุอนัสมควรอยา่งยิ7ง
เท่านัJน และเมื7อดาํเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
 ข้อ 34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื&น 
  34.1  สถาบนัอุดมศึกษาอื7นที7นิสิตประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียน  ตอ้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที7
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ  ทัJงนีJ  โดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควิชา หรือหวัหนา้สาขาวิชา หรือ
ประธานหลกัสูตร  และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
  34.2  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที7นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบนั อุดมศึกษาอื7น
ตามขอ้ 34.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 36 
  34.3  ผลการศึกษาที7ไดรั้บ  ตอ้งปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนัJนทุกกรณี มหาวิทยาลยั
จะยดึถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบนัการศึกษานัJน ๆ  และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตาม
ขอ้ 34.2  จะถือวา่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลกัสูตร 
 ข้อ 35  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื&น 
  35.1  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื7นที7มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวทิยาลยัได ้ โดยมีเงื7อนไขและวิธีการตามที7สภาวิชาการกาํหนด 
  35.2  นิสิตนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา ที7ไดรั้บโอนเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัจะตอ้งยอมรับ
การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 
  35.3  นิสิตรับโอนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปีการศึกษา
แต่ตอ้งไม่เกิน 2 เท่าของกาํหนดเวลาที7ตอ้งศึกษาเพื7อให้ไดจ้าํนวนหน่วยกิตที7เหลือ  และตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวิชาไม่นอ้ยกวา่กึ7งหนึ7งของจาํนวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลกัสูตร จึงจะมีสิทธิn สาํเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธิn
ไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม 
 ข้อ 36  การโอนหน่วยกติและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี` 
  36.1  เป็นรายวิชาในหลกัสูตรอุดมศึกษาที7สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 
  36.2  เป็นรายวิชาที7มีเนืJอหาวิชาเทียบเคียงกนัไดห้รือมีเนืJอหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกว่าสาม
ในสี7ของรายวิชาที7ขอเทียบ 
  36.3  เป็นรายวิชาที7ไดศึ้กษามาแลว้ไม่เกิน  5  ปี  นบัถึงวนัที7ขอเทียบรายวิชา 
  36.4  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั7วไป และหมวดวิชาเลือกตอ้งไดร้ะดบัขัJน  C   หรือค่าระดบั
ขัJนเฉลี7ย  2.00  หรือเทียบเท่า 
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  36.5  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ตอ้งสอบไดไ้ม่ตํ7ากว่า
ระดบัขัJน  B  หรือคา่ระดบัขัJนเฉลี7ย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดเพิ7มเติมของคณะที7
รับเทียบโอน 
  36.6  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยูใ่นดุลพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที7นิสิต
ขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชา  และไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
  36.7  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระทาํไดไ้ม่เกินกึ7งหนึ7งของจาํนวนหน่วย
กิตรวมตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
  36.8  ในกรณีจาํเป็นที7ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑก์ารเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนีJได้
ทัJงหมดที7มิไดร้ะบุไวใ้นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ 
ไป 
 ขอ้ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลยัอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั7วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหก้บันิสิตที7มีความรู้ความสามารถ ที7สามารถวดัมาตรฐานได ้ทัJงนีJ  นิสิตตอ้ง
ศึกษาให้ครบตามจาํนวนหน่วยกิตที7กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนของ
มหาวิทยาลยั 

 
หมวด 8 

การขอรับและการให้ปริญญา 
 
 ข้อ 38  การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดที7นิสิตคาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา  ใหแ้สดงความจาํนงขอรับปริญญาต่อ
มหาวิทยาลยัก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทา้ย  1  เดือน 
 ข้อ 39  การให้ปริญญา 
                      มหาวิทยาลยัจะพิจารณานิสิตที7ไดแ้สดงความจาํนงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  เสนอ
ชื7อต่อสภามหาวิทยาลยัเพื7ออนุมติัปริญญาบณัฑิต  หรือปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนีJ  
  39.1 ปริญญาบณัฑิต 
   ผูมี้สิทธิn ไดรั้บปริญญาบณัฑิต  ตอ้งมีคุณสมบตัิดงันีJ  
    39.1.1  สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยั 
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    39.1.2  ไดรั้บการประเมินผล  S  ในรายวิชาที7ไม่นบัหน่วยกิต หรือการประเมินรวบ
ยอด  สาํหรับหลกัสูตรที7มีการกาํหนดไว ้
    39.1.3  ไดค่้าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมไม่ตํ7ากว่า  2.00 
ทัJงนีJหากมีการใชร้ะบบการวดัผลและการศึกษาที7แตกต่างไปจากนีJ  จะตอ้งกาํหนด ให้มีค่า   เทียบเคียงกนัได ้
โดยการอนุมติัของสภามหาวิทยาลยั 
  39.2. ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ผูมี้สิทธิn ไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง  ตอ้งเป็นนิสิตเต็มเวลา  และมี
คุณสมบติัดงันีJ  
    39.2.1  มีคุณสมบติัครบตามขอ้ 39.1.1  และขอ้ 39.1.2 
    39.2.2  มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจาํนวนภาคการศึกษาที7กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรทัJงนีJ ไม่
นบัภาคการศึกษาที7ไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียน 
    39.2.3 ไดค่้าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมตัJงแต่  3.25  ขึJนไป 
                              39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดตํ7ากว่า  C 
  39.3  ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหนึ7ง ผูมี้สิทธิn ไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั
หนึ7ง  ตอ้งเป็นนิสิตเต็มเวลา และมีคุณสมบตัิดงันีJ  
    39.3.1  มีคุณสมบติัครบตามขอ้ 39.1.1  และขอ้ 39.1.2 
                            39.3.2  มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจาํนวนภาคการศึกษาตามที7กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร
ทัJงนีJ ไม่นบัภาคการศึกษาที7ไดรั้บอนุมตัิให้ลาพกัการเรียน 
    39.3.3  ไดค่้าระดบัขัJนเฉลี7ยสะสมตัJงแต่  3.60  ขึJนไป 
    39.3.4  ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดตํ7ากว่า  C 

 
หมวด 9 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ข้อ 40  ทุกหลักสูตรจะต้องกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้ชัดเจน ซึ&งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยประเดน็หลัก 4 ประเด็น คือ 
  40.1  การบริหารหลกัสูตร 
  40.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  40.3  การสนบัสนุนและการให้คาํแนะนาํนิสิต 



 

  40.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน
 ข้อ 41  ให้ทุกหลักสูตรมีการพฒันาหลักสูตรให้ทันสมัย
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทุก
 ข้อ 42  หลักสูตรที&จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที&ขอปรับปรุง
ระยะเวลาที7จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัJ
หรือสัมพนัธ์กบัสาขาที7เปิดสอน และในจาํนวนนีJตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ7ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ7ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย์
หลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่
  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
การวิจยั และปฏิบติัหนา้ที7เต็มเวลาตามภาระงานที7รับผิดชอบในหลกัสูตรที7เปิดสอน
  ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหว่างสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั
ประจาํของสถาบนัในความร่วมมือนัJน
ระดบัอุดมศึกษา 
 ข้อ 43  ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
พฒันาหลกัสูตร และการติดตามประเมินผลหลกัสูตร

 
 ในกรณีที7มีขอ้ความใดของขอ้บงัคบันีJขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีฉบบั
ก่อน  โดยที7ขอ้ความเดิมเอืJอประโยชน์แก่นิสิตที7เขา้ศึกษาในขณะที7ขอ้บงัคบัฉบบันัJนมีผลบงัคบัใช้
อธิการบดีมีอาํนาจพิจารณาใชข้อ้บงัคบัเดิมได้
 
 ประกาศ  ณ  วนัที7  25  เมษายน  พ
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ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ให้ทุกหลักสูตรมีการพฒันาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานและ

อยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื7อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื7องทุก
หลักสูตรที&จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที&ขอปรับปรุง จะตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาที7จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัJน ไม่น้อยกวา่ 5 คน โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรจะตอ้งมีคุณวุฒิตรง
และในจาํนวนนีJตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ7ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ7ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 2 คน ทัJงนีJ อาจารยป์ระจาํในแต่
หลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลยัที7มีหนา้ที7หลกัทางดา้นการสอนและ
และปฏิบติัหนา้ที7เต็มเวลาตามภาระงานที7รับผิดชอบในหลกัสูตรที7เปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหว่างสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั
ประจาํของสถาบนัในความร่วมมือนัJน ให้ถือเป็นอาจารยป์ระจาํในความหมายของเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร มีภาระหนา้ที7ในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน
และการติดตามประเมินผลหลกัสูตร และหนา้ที7อื7นที7เกี7ยวขอ้ง  

 

บทเฉพาะกาล 

ในกรณีที7มีขอ้ความใดของขอ้บงัคบันีJขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีฉบบั
โดยที7ขอ้ความเดิมเอืJอประโยชน์แก่นิสิตที7เขา้ศึกษาในขณะที7ขอ้บงัคบัฉบบันัJนมีผลบงัคบัใช้

มีอาํนาจพิจารณาใชข้อ้บงัคบัเดิมได ้ จนกวา่นิสิตนัJนจะพน้สภาพนิสิต 

เมษายน  พ.ศ. 2548 

(ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
นายกสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานและ

และมีการประเมินเพื7อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื7องทุก 5 ปี 
จะตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอด

โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรจะตอ้งมีคุณวุฒิตรง
และในจาํนวนนีJตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ7ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ทัJงนีJ อาจารยป์ระจาํในแต่ละ

หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลยัที7มีหนา้ที7หลกัทางดา้นการสอนและ

ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหว่างสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์
ให้ถือเป็นอาจารยป์ระจาํในความหมายของเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

คน โดยอาจารย์

มีภาระหนา้ที7ในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การ

ในกรณีที7มีขอ้ความใดของขอ้บงัคบันีJขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีฉบบั
โดยที7ขอ้ความเดิมเอืJอประโยชน์แก่นิสิตที7เขา้ศึกษาในขณะที7ขอ้บงัคบัฉบบันัJนมีผลบงัคบัใช ้ ให้
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ภาคผนวก ญ 
ประกาศ สมาคมนักกาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

กาํหนดการสอบเพื&อการรับรองเป็นนักกาํหนดอาหารวชิาชีพ 
(กอ.ช.) Certified Dietitian of Thailand (CDT) 

ประจําปี พ.ศ. 2554 
และ  

ข้อกาํหนดวชิาเรียนขั`นตํ&าสําหรับหลกัสูตรที&ผลตินักกาํหนดอาหาร 
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ประกาศ  
สมาคมนักกาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

กาํหนดการสอบเพื&อการรับรองเป็นนักกําหนดอาหารวชิาชีพ (กอ.ช.) 
Certified Dietitian of Thailand (CDT) 

ประจําปี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 

 สมาคมนกักาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย ตระหนักในความจาํเป็นถึงระบบการรับรองคุณภาพนกั
กาํหนดอาหาร เพื7อสนบัสนุน ยกระดบัวิทยฐานะของนกักาํหนดอาหารใหท้ดัเทียมกบัวิชาชีพอื7นๆ เป็นที7
ยอมรับในระดบัประเทศ และระดบัสากล จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การสอบความรู้เพื7อการรับรองเป็นนกั
กาํหนดอาหารวิชาชีพในประเทศไทยขึJน ดงัต่อไปนีJ  

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้สอบ 

 1.1  เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมนกักาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 1.2  การศึกษาและประสบการณ์  สาํเร็จการศึกษาระดบัใดระดบัหนึ7งดงัต่อไปนีJ  

  1.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช̀ันสูง (ปวส) 

   - สาขาอาหารและโภชนาการ 

   - มีประสบการณ์การทาํงานดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 6 ปี 

  1.2.2 ปริญญาตรี 

   1.2.2.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และไดรั้บปริญญาใดปริญญาหนึ7ง ดงัต่อไปนีJ  

ก. วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) โภชนาการและการกาํหนดอาหาร (Nutrition 
& Dietetics), โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา หรือเทียบเท่า หรือ 

ข. คหกรรมศาสตร์ (คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ 
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 และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ&งดงัต่อไปนี ̀

   - ผา่นการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 900 ชั7วโมง 

- ผ่านการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 250 ชั7วโมง และ
ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 ปี 

- หากไม่ผา่นการฝึกงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาล ตอ้งมีประสบการณ์การ
ทาํงานทางดา้น โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 2 ปี 

     1.2.2.2  สาขาที&เกี&ยวข้องกบัอาหารและโภชนาการด้านอื&นๆ 

   - ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

   1.2.2.3  สาขาที&ไม่เกี&ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ 

   - ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 4 ปี 

  1.2.3 ปริญญาโท /ปริญญาเอก 

   1.2.3.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และไดรั้บปริญญาใดปริญญาหนึ7งดงัต่อไปนีJ  

ก. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม)/วิทยศาสตรดุษฎีบณัฑิต (วท.ด.) 
โภชนาการและการกาํหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics),                   
โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา หรือเทียบเท่า 

   และมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ&งดงัต่อไปนี ̀

   - ผา่นการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 900 ชั7วโมง 

- ผ่านการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 250  ชั7วโมง และ
ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 ปี 
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- หากไม่ผา่นการฝึกงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาล ตอ้งมีประสบการณ์การ
ทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 2 ปี 

   1.2.3.2 สาขาที&เกี&ยวข้องกับอาหารและโภชนาการด้านอื&นๆ 

   - ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 3 ปี 

   1.2.3.3 สาขาที&ไม่เกี&ยวข้องกบัอาหารและโภชนาการ 

   - ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 4 ปี 

ข้อ 2. เอกสารและหลกัฐานในการสมัครสอบ 

 2.1. แบบขอสมคัรสอบเพื7อการรับรองเป็นนกักาํหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 

 2.2. รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 นิJว จาํนวน 3 รูป (รูปถ่ายในครัJ งเดียวกนั) เพื7อติดบตัรประจาํตวัผูส้อบ 
บตัรที7นั7งสอบ และแบบขอสมคัรสอบ 

 2.3. สาํเนาวุฒิการศึกษา 

 2.4. สาํเนาบตัรประชาชน 

 2.5. ใบรับรองการปฏิบติังานดา้นโภชนาการ/โภชนบาํบดัในโรงพยาบาลฉบบัจริงจากผูบ้งัคบับญัชา
หน่วยงานที7สังกดั 

 2.6. หลกัฐานอื7น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนงัสือการแกไ้ขชื7อ ? ชื7อสกลุ 

 2.7. ค่าธรรมเนียมการสอบจาํนวนเงิน 1,500 บาท 

 2.8 ค่าธรรมเนียมในการสอบครัJ งที7 2 จาํนวนเงิน 800 บาท 

ข้อ 3. วิชา คะแนนที&สอบ และเกณฑ์การตัดสิน 

 3.1. วิชาและคะแนนที7สอบ สาํหรับการรับรองเป็นนักกาํหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช) 
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3.1.1. องคค์วามรู้ดา้นโภชนบาํบดัทางการแพทย ์(Medical Nutrition Therapy) และการให้
คาํปรึกษา (Diet Counseling) ร้อยละ 30 

3.1.2. องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการงานโภชนาการ [Food Service Management]              
ร้อยละ 30 

  3.1.3. องคค์วามรู้ดา้นโภชนาการพืJนฐาน [Basic Nutrition] ร้อยละ 25 

  3.1.4. องคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การอาหาร [Food Sciences] ร้อยละ 10 

            3.1.5. องคค์วามรู้ดา้นการวิจยั [Nutrition and Dietetics Research] ร้อยละ 5 

3.2. เกณฑก์ารตดัสิน ตอ้งผ่านการสอบ โดยไดค้ะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทัJง 5 องคค์วามรู้ 

ข้อ 4. วิธีการสอบ 

 ใชว้ิธีสอบขอ้เขียนแบบปรนัย (Multiple choices) 

ที7มา : สมาคมนกักาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย    
http://thaidietetics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=19 
แกไ้ขล่าสุด ใน วนัศุกร์ที7  2 กนัยายน 2011 เวลา 15:29 น.  
วนัเดือนปีที7เขา้ถึงขอ้มูล :  วนัที7  5   ตุลาคม 2554 
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ข้อกาํหนดวชิาเรียนข̀ันตํ&าสําหรับนักกาํหนดอาหาร 

 สมาคมนกักาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดความรู้ และทกัษะพืJนฐานที7จาํเป็นของวิชาชีพ
ขึJนมา โดยนกัศึกษาที7ตอ้งการขึJนทะเบียนวิชาชีพนกักาํหนดอาหารนัJน จะตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และมีสมรรถนะ
ครอบคลุมทัJง 8 ดา้น คือ  

             1. Communications    5. Food    
             2. Physical and biological sciences 6. Nutrition 
             3. Social sciences 7. Management 
             4. Research 8. Health care systems 

และเพื7อให้ไดค้วามรู้สอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้ทัJง  8 ดา้น สมาคมนักกาํหนดอาหารแห่งประเทศไทยจึงได้
กาํหนดรายวิชาขัJนตํ7า (Minimum requirement) สาํหรับสถาบนัการศึกษาที7จะเปิดสอนหลกัสูตร การกาํหนด
อาหาร (Dietetics) ในประเทศไทย ไวเ้ป็นแนวทาง ดงันีJ  

 1.  ข้อกาํหนดรายวชิาที&ควรให้นักศึกษาเรียนขั`นตํ&า 

องค์ความรู้                 รายวิชา 

Food 
o วิทยาศาสตร์การอาหารเบืJองตน้  (Basic Food Science) 
o ความปลอดภยัของอาหารและสุขาภิบาลอาหาร (Food safety and sanitation) 
o การจดัการระบบการบริการอาหาร (Food service management) 

Nutrition 
o โภชนาการมนุษย ์(Human nutrition) 
o โภชนาการในวยัต่างๆ (Nutrition in life cycle) 
o โภชนาการชุมชน (Community nutrition) 

Dietetics 

o หลกัการกาํหนดอาหารเบืJองตน้ (Principle of nutrition and dietetics) 
o การประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition assessment) 
o โภชนบาํบดัทางการแพทย ์(Medical nutrition therapy) 
o การให้คาํปรึกษาทางโภชนาการเพื7อการปรับเปลี7ยนพฤติกรรม (Nutrition 

counseling for behavioral modification) 
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2.  ข้อกาํหนดด้านการฝึกภาคปฏิบัติ (Practicum)  ขั`นตํ&าจํานวน  300  ชั&วโมง 

การฝึกภาคปฏิบัติ       วิชา/เนื`อหาการปฏิบัติ 
Food service   150  ชั7วโมง o การบริหารจดัการงานบริการอาหาร (Food service 

management) 

Nutrition clinic  80 ชั7วโมง 

o โภชนบาํบดัสาํหรับโรคเบาหวานและการควบคุมนํJ าหนัก 
o โภชนบาํบดัสาํหรับโรคไขมนัในเลือดสูง และโรคหวัใจและ

หลอดเลือด 
o โภชนบาํบดัสาํหรับโรคไต 
o โภชนบาํบดัสาํหรับโรคในระบบทางเดินอาหารและโรคตบั 
o โภชนบาํบดัสาํหรับโรคมะเร็ง 

Community nutrition 70 ชั7วโมง 
o โภชนาการสาํหรับหญิงตัJงครรภ ์ทารก และเด็ก 
o โภชนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 
ที7มา : www.dietitian.in.th/becomedietitian 
วนัเดือนปีที7เขา้ถึงขอ้มูล :  วนัที7  5   ตุลาคม 2554 
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ภาคผนวก ฎ 
รายชื&อหน่วยงานที&ให้ความร่วมมือในการรับนิสิตฝึกงาน 
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รายชื&อหน่วยงานที&ให้ความร่วมมือในการรับนิสิตฝึกงาน 
 

หน่วยงานทัJงภาครัฐและภาคเอกชนที7ให้ความร่วมมือในการรับนิสิต วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ทัJง 3 
กลุ่มวิชา เขา้ฝึกงาน  มีดงัต่อไปนีJ  
1.  หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  กลุ่มวชิาสิ&งทอและเครื&องนุ่งห่ม  เช่น 
 - กรมพลาธิการทหารบก กองทพับก  กระทรวงกลาโหม 
 - สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ7งทอ 
 - บริษทั Kloset Design จาํกดั 

- บริษทั แคพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จาํกดั 
 - บริษทั ยสัปาล จาํกดั 
 - บริษทั เลเซอร์ แอพพาเร็ลส์ จาํกดั 
 - บริษทั นาํรุ่ง เรยอน จาํกดั 
 - บริษทั ลิเบอโร จาํกดั 

- และ  ฯลฯ 
2.  หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  กลุ่มวชิาอาหารและโภชนาการ  เช่น 
 - บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ 
 - บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  (ซีพี) 
 - บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (มิสเตอร์ โดนัท) 

- โรงแรมแชงกรีล่า 
- โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์ปาร์ค 
- โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเตล็ 
- โรงแรมโฟร์ซีซั7น 
- โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์@ เซ็นทรัลเวิลด์ 
- โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั 
- โรงแรมแมริออท 
- โรงแรมรอยลั ออร์คิด เชอราตนั 
- โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 
- โรงแรมแลนด์มาร์ค 
- โรงแรมดิเอมเมอรัล 
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- โรงแรมเจดบับลิว แมริออท 
- โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
- โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ท 
- โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัล ลาดพร้าว 
- และ  ฯลฯ 

3.  หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  กลุ่มวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนบําบัด  เช่น 
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
- โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลยัมหิดล 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
-  ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกข ุชลประทาน  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลภมิูพลอดุลยเดช  กองทพัอากาศ 
- โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
- โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
- โรงพยาบาลสมิติเวช (กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั) 
- โรงพยาบาลกลว้ยนํJ าไท 1 และ 2 
- โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ 
- โรงพยาบาลมิชชั7น 
- โรงพยาบาลปิยะเวท 
- โรงพยาบาลพระรามเกา้ 

 -  และ  ฯลฯ 
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