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และพัฒนาศักยภาพคนไทย  ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมน าความรู้ 
สามารถแยกแยะหรือคัดกรองวัฒนธรรมที่หล่ังไหลเข้ามา และมีความสามัคคี สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  
 ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท าให้การพัฒนาหลักสูตร เน้นการ
ปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของสังคม และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนอย่างมากในเวลาอันสั้น โดยเฉพาะในเร่ือง
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรจึง
เน้นการสร้างให้บัณฑิตมีความสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้ได้บุคลากรของ
ประเทศที่มีศักยภาพ ความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มาเป็นระยะเวลานานกว่า 56 ปี    คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงบทบาทในการ
ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อให้ได้บุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีสมรรถนะในการท างานอย่างมีประสิทธิผล   และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของ มศว  9 ประการ คือ (1) คิดเป็น ท าเป็น  (2) หนักเอาเบาสู้  (3) รู้กาลเทศะ  (4) เปี่ยมจิตส านึก
สาธารณะ  (5) มีทักษะสื่อสาร  (6) อ่อนน้อมถ่อมตน  (7) งามด้วยบุคลิก  (8) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์          
(9) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
 คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ   ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัต
ลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน 

13.   ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
นิสิตเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย   เรียน

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์   และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย  โดย
มีการบริหารจัดการดังนี้ 

13.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา/
สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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13.2  มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
สรรค์สร้างพัฒนาความรู้ทางชีววิทยา บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม  

1.2 ความส าคัญ   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด    

จิตวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในปัจจุบันการเรียนการสอนทางชีววิทยา จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางชีววิทยา 
ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของชีววิทยา ให้มีความสอดคล้องกัน
และให้สามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางชีววิทยา อันพึงประสงค์ 
เปี่ยมด้วยคุณธรรม   จริยธรรมเป็นที่ต้องการแก่สังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตส านึกสาธารณะ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2.1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนทุกปีการศึกษา 

2.1  มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู้/การ
จัดการเรียนการสอน 
2.1.2  เอกสารการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กลยุทธ์การสอน 
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2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปีให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยน แปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2.2  วิเคราะห์หลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2.1  รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
2.2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
2.2.3  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2.4  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี            

พ.ศ. 2548 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2548 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

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

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า   
2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.2   มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3 
2.4.1   จัดอบรมรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อนเปิดเรียน 
2.4.2   จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นิสิต 
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

หน่วย : คน 
 ปีการศึกษา 

ระดับ 2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จ านวนผู้ที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

2.6    งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1 หมวดค่าจัดการเรียนการสอน   
 1.1   ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนที่คณะอ่ืนจัดให้ 300,000.00 บาท 
 1.2   ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 500,000.00 บาท 
 1.3   ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 240,000.00 บาท 
 1.4   ค่าวัสดุในการจัดการการศึกษา (วัสดุส านักงาน) 400,000.00 บาท 
 1.5   ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (วัสดุการเรียนการสอน) 300,000.00 บาท 
 1.6   ค่าวัสดุสารเคมีและเคร่ืองแก้ว 500,000.00 บาท 
 1.7   ค่าวัตถุดิบในวิชาปฏิบัติการ 200,000.00 บาท 
 1.8   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 บาท 
 1.9   ค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร,ท าความสะอาด,ค่าจ้างอ่ืน ๆ) 100,000.00 บาท 
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มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  

2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
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3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  ดังนี้ 
 3.1  วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  ดังนี้  
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  

 3.2  วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
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มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
มศว 363 มนุษย์กับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกิต  ดังนี้ 

1.   วิชาแกน  ก าหนดให้เรียน  26  หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
            1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
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คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I  
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics   
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   

            1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II  
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II  
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II  

2.   วิชาเฉพาะด้าน    ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  68  หน่วยกิต 

2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   ก าหนดให้เรียน  6  หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้ 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)  
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
SCI 302 English for Science II  
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2.2   วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ก าหนดให้เรียน 46 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
คม 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH221 Organic Chemistry  
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory  
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
คม 350 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
CH 350 Analytical Chemistry  
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
CH 396 Analytical Chemistry Laboratory  
ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) 
BI 262 Ecology  
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 
BI 301 Cell Biology  
ชว 302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
BI 302 Biostatistics  
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity    
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
ชว 352 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4(3-3-6) 
BI 352 Anatomy and Physiology  
ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BI 401 Evolution  
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
BI 481 Seminar in Biology  
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ชว 491 ฝึกงาน 1(0-100-0) 
BI 491 Internship  
ชว 492 โครงงาน 2(0-6-0) 
BI 492 Project  
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology  
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology  

2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
BI 201 Protozoology  
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology  
ชว 272 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue Culture  
ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy  
ชว 321 มิญชวิทยา 4(3-3-6) 
BI 321 Histology  
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology  
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology  
ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
BI 324 Entomology  
ชว 326 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology  
ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
BI  342 Developmental Biology  
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ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology  
ชว 362 พฤติกรรมวิทยา 3(3-0-6) 
BI 362 Ethology  
ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
BI 371 Introduction to Biotechnology  
ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 
BI 391 Microtechniques  
ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
BI 402 Special Topics in Biology I  
ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
BI 403 Special Topics in Biology II  
ชว 404 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology  
ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
ชว 412 พืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
BI 412 Medicinal Plants  
ชว 413 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(3-0-6) 
BI 413 Ethnobotany  
ชว 414 เฟิร์นวิทยา 3(2-3-4) 
BI 414 Pteridology  
ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
BI 431 Plant Molecular Biology  
ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering  
ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2(1-3-2) 
BI 443 Introduction to Bioinformatics  
ชว 451 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 451 Plant Physiology  
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ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones  
ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 453 Pathophysiology  
ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(3-0-6) 
BI 454 Immunology  
ชว 455 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน 1(0-3-0) 
BI 455 Immunology Laboratory  
ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3(2-3-4) 
BI 457 Physical Environment and Plant Response  
ชว 461 ชลธีวิทยา 3(2-3-4) 
BI 461 Limnology  
ชว 462 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
BI 462 Environmental Biology and Conservation   
ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
BI 463 Marine Biology  
ชว 471 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 3(3-0-6) 
BI 471 Principles of Plant Breeding  
ชว 472 พืชสวน 3(2-3-4) 
BI 472 Horticulture  
ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4) 
BI 473 Flowering and Ornamental Plants  
ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls  

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัย   ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของวิชาเอก 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.  ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข  
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3. ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชา ชีววิทยา 
 0 หมวดวิชา เซลล์-ชีววิทยาทั่วไป 
 1 หมวดวิชา พฤกษศาสตร์ 
 2 หมวดวิชา สัตววิทยา 
 3 หมวดวิชา ชีววิทยาโมเลกุล 
 4 หมวดวิชา พันธุศาสตร์และการเจริญ 
 5 หมวดวิชา สรีรวิทยา 
 6 หมวดวิชา นิเวศวิทยา 
 7 หมวดวิชา ชีววิทยาประยุกต ์
 8 หมวดวิชา การวิจัยและสัมมนา 
 9 หมวดวิชา เทคนิคและฝึกงาน 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
การส่ือสาร 1  การส่ือสาร 2  
มศว 141ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์   3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
วิชาแกนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์พื้นฐาน 8 หน่วยกิต วิชาแกนเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
ชว 191 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 
มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
วิชาแกนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์พื้นฐาน 7 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต 
คณ 115  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คณ 116  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ    7 หน่วยกิต 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) คม 221 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ    8 หน่วยกิต คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) ชว 302 ชีวสถิต ิ 3(2-3-4) 
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
วจช 202 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)   
รวมจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

 
 
 
 



20 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 
มศว 353  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

3(2-2-5) มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 16 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 11 หน่วยกิต 
คม 241 ชีวเคม ี1 3(3-0-6) ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทาง

ชีววิทยา 
4(4-0-8) 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) ชว 352 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4(3-3-6) 
คม 350 เคมีวิเคราะห ์ 3(3-0-6) ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0)   
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล ์ 4(4-0-8) วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6)   
รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2 หน่วยกิต 
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) ชว 492 โครงงาน 2(0-6-0) 
*ชว 491 ฝึกงาน 1(0-100-0)   
วิชาเฉพาะด้านเลือก 6-7 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก 6-7 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต หรือใหเ้ลือกเรียนจนได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต 11-12 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 8-9 หน่วยกิต 
* ฝึกงานระหว่างภาคฤดูร้อน 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
ดูในภาคผนวก ข 

3.2  ช่ือ สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

และปีที่ส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นางนลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สพ.บ. (สัตวแพทย)์ พ.ศ. 2538 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Neuroscience) พ.ศ. 2543 
Iowa State University, USA  

xxxxxxxxxxxxx 
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2 นางสาววิศรุตตา อัตถากร อาจารย ์ B.Sc. (General Science) พ.ศ. 2543 
The University of Edinburgh, UK 
M.Sc. (Biology of Water Resource Management) พ.ศ. 
2545 
Napier University, UK 
Ph.D. (Materials Engineering/Biotechnology) พ.ศ. 
2552  
Edinburgh Napier University, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

3 นางสาวสิริรักษ์  ศรวณียารักษ์ อาจารย ์ วท.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ 1)  (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 
2547   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Master of Agricultural  Science พ.ศ. 2550 
Kyoto University, Japan 
Doctor of  Agricultural  Science พ.ศ. 2553 
Kyoto University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

4 นายวันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ อาจารย ์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2525  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) พ.ศ. 2535 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

5 นางรุจิวรรณ พานิชชัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2516 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (สัตววิทยา) พ.ศ. 2519 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

              3.2.2 อาจารย์ประจ า 
       3.2.2.1 อาจารย์ประจ าวิชาเฉพาะ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ปีท่ีและสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นายเฉลิมชัย   วงศ์วัฒนะ รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ พ.ศ. 2523 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ พ.ศ. 2527 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Agriculture) พ.ศ. 2532 
University of Tsukuba, Japan  

xxxxxxxxxxxxx 
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2 นายปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคนคิการแพทย์) พ.ศ. 2531 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2534 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
Ph.D. (Cell Biology) พ.ศ. 2541  
University of Connecticut, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 นางสุมาล ี  เหลืองสกุล รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2516 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2518 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 นางขจนีาฏ โพธิเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2524   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2528 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 นางนลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สพ.บ. (สัตวแพทย)์ พ.ศ. 2538 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Neuroscience) พ.ศ. 2543 
Iowa State University, USA  

xxxxxxxxxxxxx 

6 นางรุจิวรรณ พานิชชัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2516 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (สัตววิทยา) พ.ศ. 2519 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

7 นายวีระพงศ ์เกียรติสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2520 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พ.ศ. 2523 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Agronomy) พ.ศ. 2529  
University of Kyoto, Japan  

xxxxxxxxxxxxx 

8 นายศิวาพร ลงยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2533  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) พ.ศ. 2536  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) พ.ศ. 2542 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ปีท่ีและสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

9 นางสายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ พ.ศ. 2518  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (พันธุศาสตร)์ พ.ศ. 2521 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

10 นางสาวอรอนงค์ พริ้งศุลกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2538  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2541 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2545 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

11 นางสาวอัจฉริยา รังษิรุจ ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ชีววิทยา) พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล  
M.Sc. (Biochemistry and Genetics) พ.ศ. 2538 
University of Newcastle upon Tyne, UK 
Ph.D. (Molecular Systematics and Evolution)   
พ.ศ. 2542 University of Edinburgh, UK  

xxxxxxxxxxxxx 

12 นางสาวจิตติมา เหมกิตติวัฒน์ อาจารย์ กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ชีววิทยา) พ.ศ. 2516 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.ม. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2518  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

13 นางสาวชนินันท์ พรสุริยา อาจารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พ.ศ. 2540 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2546 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช) พ.ศ. 2553 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ปีท่ีและสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

14 นางสาวณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย อาจารย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2538 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2541 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

xxxxxxxxxxxxx 

15 นางดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2539 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (สัตววิทยา) พ.ศ. 2544 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

16 นายประวัต ิอังประภาพรชัย อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ชีววิทยา) พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
M.Sc. (Microbiology) พ.ศ. 2539  
University of East Anglia, UK 
Ph.D. (Microbiology) พ.ศ. 2543 
University of East Anglia, UK   

xxxxxxxxxxxxx 

17 นางสาวผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2541  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (สัตววิทยา) พ.ศ. 2544 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2549 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

18 นางสาวพิชาภัค สมยูรทรัพย์ อาจารย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม (พันธุวิศวกรรม) พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Natural Science and Technology)  
พ.ศ. 2551 
Okayama University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ปีท่ีและสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

19 นางสาวภัทริน ศรีดุลยกุลย์ อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) พ.ศ. 2546  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ด. (สรีรวิทยา) พ.ศ. 2550 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

20 นางสาวรักชนก โคโต อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2538 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
วท.ม. (พันธุศาสตร์) พ.ศ. 2543 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

21 นายวันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2525  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) พ.ศ. 2535 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

22 นางสาววิศรุตตา อัตถากร อาจารย์ B.Sc. (General Science) พ.ศ. 2543 
The University of Edinburgh, UK 
M.Sc. (Biology of Water Resource Management) 
พ.ศ. 2545 
Napier University, UK 
Ph.D. (Materials Engineering/Biotechnology) 
พ.ศ. 2552  
Edinburgh Napier University, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

23 นางสาวสิริรักษ์  ศรวณียารักษ์ อาจารย์ วท.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ 1)  (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
พ.ศ. 2547   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Master of Agricultural  Science พ.ศ. 2550 
Kyoto University, Japan 
Doctor of  Agricultural  Science พ.ศ. 2553 
Kyoto University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ปีท่ีและสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

24 นายสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ชีววิทยา) พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2539 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา) พ.ศ. 2550 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

25 นางสาวสุขุมาภรณ์ สุขขุม อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุลชีววิทยา) 
พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2553  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

26 นางสาวสุฑามาศ นิยมพานิช* อาจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ชีววิทยา) พ.ศ. 2550 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

27 นางสาวอนิษฐาน ศรีนวล อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2552 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

28 นางสาวอภิรดา สถาปัตยานนท์ อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) พ.ศ. 2546  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) พ.ศ. 2551 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

หมายเหตุ *ลาศึกษาต่อ 



27 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา สถานที่ท างาน 

1 นายวราวุธ  สุธีธร - วท.บ. (ธรณีวิทยา) พ.ศ. 2515 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วท.ด (กิตติมศักดิ)์ (ชีววิทยา) พ.ศ. 2543 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข้าราชการบ านาญ 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1 นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

4.1.3 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เคารพสิทธิ และความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

4.1.4 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาได้
เหมาะสม 

4.1.5 มีทักษะสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ 
4.2   ช่วงเวลา  

ก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 100 ช่ัวโมง  
4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 

ภาคฤดูร้อน ของช้ันปีที่ 3 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ ด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงานพร้อมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และสรุปผลการวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา  
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
2 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
คณาจารย์เสนอหัวข้อโครงงานหรือการวิจัย  
นิสิตเลือกโครงงานที่สนใจศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากกระบวนการท างานของนิสิต 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 

มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต 
มศว  คือ  ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  คิดเป็นท าเป็น 
หนักเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ  เปี่ยมจิตส านึก
สาธารณะ  มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อม
ตน  งามด้วยบุคลิก  พร้อมด้วยศาสตร์และ
ศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความส าคัญ
ของอัตลักษณ์ทั้ง 9 ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับการเรียน การท างาน และ
การด ารงชีวิต จัดกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ทั้ง 9  
และให้นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละ
รายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้พัฒนาอัตลักษณ์ในด้านใดบ้าง พร้อม
ยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 
(1)   มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(2)  มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
(3)  รับผิดชอบตนเอง ผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4)  มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบขององค์กรและสังคม 
(5)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

2.2  ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม 
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(1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(2)  มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและด ารง ชีวิตอย่างมีความสุข

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
(3)  มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์/สังคมทั้งไทยและนานาชาต/ิกฏหมายในชีวิต ประจ าวัน และสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้าง สรรค์สังคม 
(4)  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีความ สัมพันธ์ที่ถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อม 
(5)  มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3   ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้
เป็นอย่างดี 

(1)  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 
(2)  สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
(3)  สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุกมิติ

ได้อย่างสมดุล 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและด ารงตนอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
(1)  ใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2)  สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
(3)  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
(2)  มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3)  สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4)  สามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา                    
(Curriculum Mapping) 
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 ความรับผิดชอบหลกั           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                    

มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์                    

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1                    

มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2                    

มศว 123  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1                    

มศว 124  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2                    

มศว 141  ทักษะการรู้สารสนเทศ                    

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              และส่ิงแวดล้อม 

                   

มศว 143 พลังงานทางเลือก                    

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                    

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์                    

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                    

มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิ
              พลังงาน และจิต 

                   

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                    

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                    

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง                    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์                    

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                    

มศว 367 กฎหมายทั่วไป                    

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

                   

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน                    

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการชุมชน                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 
มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต 
มศว  คือ  ใฝ่รู้ตลอดชีวิด  คิดเป็นท าเป็น 
หนักเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ  เปี่ยมจิตส านึก
สาธารณะ  มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อม
ตน  งามด้วยบุคลิก  พร้อมด้วยศาสตร์และ
ศิลป์   

ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 
ประการ โดยเช่ือมโยงกับการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต   
จัดกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตมี
โอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการ   และ
ให้นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชา
ช่วยกระตุ้นนิสิตให้พัฒนาอัตลักษณ์ในด้านใดบ้าง   พร้อม
ยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

มุ่งพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีระเบียบวินัย  
(3)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
(5)  มีจิตสาธารณะ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม 
(2)  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ 
(3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
(3)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2  การพัฒนาความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยา 
(2)  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาที่จะน ามาอธิบาย

หลักการและ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 
(3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยา 
(4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยแนะน าวิธีการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลด้วย

ตนเอง 
(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติ  การสัมมนา  

การท าแบบฝึกหัด  การศึกษานอกสถานที่ 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3)  การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4)  การน าเสนอผลงาน 
(5)  โครงงาน การฝึกงาน การฝึกปฏิบัต ิ

2.3  การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

(1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(2)  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง 

ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา 
หรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 

(1)  การน าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
(2)  การท ากรณีศึกษา 
(3)  การโต้วาที 
(3)  การจัดท าโครงการ 
(4)  การทดลองในห้องปฎิบัติการ 
(5)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม การวิพากย์ วิจารณ์ และการอภิปรายในช้ันเรียน 
(2)  ประเมินจากผลงานที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการประยุกต์ 

2.4  การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1)  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

(2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกช้ันเรียน 
2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม 

(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในช้ันเรียน และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี
ความคิดเห็นแตกต่าง 

(3)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.5  การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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(1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจ าเป็น 

(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อ มูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2)  การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการ และน าเสนอข้อมูล 
(3)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตในการสอบ 
(2)  ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา                    
(Curriculum Mapping) 
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

คณ 115 แคลคูลัส 1                   

คณ 116 แคลคูลัส 2                   

คม 100 เคมีทั่วไป 1                   

คม 101 เคมีทั่วไป 2                   

คม 190 ปฏิบตัิการเคมทีั่วไป 1                   

คม 191 ปฏิบตัิการเคมทีั่วไป 2                   

คม 221 เคมีอินทรีย ์                   

คม 241 ชีวเคมี 1                   

คม 292 ปฏิบตัิการเคมีอนิทรีย ์                   

คม 296 ปฏิบตัิการชีวเคม ี                   

คม 350 เคมีวิเคราะห ์                   

คม 396 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห ์                   
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ชว 101 ชีววิทยา  1                   

ชว 102 ชีววิทยา 2                   

ชว 191 ปฏิบตัิการชีววิทยา  1                   

ชว 192 ปฎิบัติการชีววิทยา 2                   

ชว 201 วิทยาโพรโทซัว                   

ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช                   

ชว 262 นิเวศวิทยา                   

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                   

ชว 301 ชีววิทยาของเซลล ์                    
ชว 302 ชีวสถิติ                   

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลาย 
ทางชีววิทยา                   
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                   

ชว 321 มิญชวิทยา                   

ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                   

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                   

ชว 324 กีฏวิทยา                   

ชว 326 ปรสิตวิทยา                   

ชว 341 พันธุศาสตร์                   

ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ                    
ชว 352 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                   

ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช                   

ชว 362 พฤติกรรมวิทยา                   

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น                   
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ชว 391 ไมโครเทคนคิ                   

ชว 401 วิวัฒนาการ                   

ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1                    
ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2                    
ชว 404 สาหร่ายวิทยา                   

ชว 411 อนุกรมวิธานพืช                   

ชว 412 พืชสมุนไพร                   

ชว 413 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                   

ชว 414 เฟิร์นวิทยา                   

ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช                    
ชว 442 พันธุวิศวกรรม                   
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                   

ชว 451 สรีรวิทยาของพืช                   

ชว 452 ฮอร์โมนพืช                   

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา                   

ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน                   

ชว 455 ปฏิบตัิการวิทยาภูมิคุ้มกัน                   

ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 
 

                  

ชว 461 ชลธีวิทยา                   

ชว 462 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและการ
อนุรักษ ์                   

ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล                   
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 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ชว 471 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช                   

ชว 472 พืชสวน                   

ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดบั                   

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด                   

ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา                   

ชว 491 ฝึกงาน                   

ชว 492 โครงงาน                   

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                    
ฟส 180 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทั่วไป                    
วจช 201 จุลชีววิทยา                   

วจช 202 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยา                   

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร1์                    
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร2์                    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ซึ่ง 

การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับข้ัน  ดังนี ้
 ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

 A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
 C พอใช้ (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้    
 สัญลักษณ์                  ความหมาย 
 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 
 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 
 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การประเมิน

ของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
2.1  ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานหลักสูตร  ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน 
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3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3.2  เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์     
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้  
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
               (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร   
(1)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เป็นผู้บริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
(2)  คณาจารย์ของภาควิชาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
(3)  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 

1. ต ารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เนื้อหา 
ต าราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ต าราและหนังสือ
ภาษาไทย 
(เล่ม) 

สื่อ รวม 
วารสาร / ช่ือ

ภาษา 
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 

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

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

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 44 
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2.  ฐานข้อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย ThaiLIS จ านวน 11  ฐาน  ได้แก่ EBSCO จ านวน 5 ฐาน                        
e-book จ านวน 2 ฐาน   e-thesis จ านวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จ านวน 1 ฐาน  และ e-journal  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และต ารา  ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย 
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล

และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เพื่อท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตร  โดยมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในด้าน

ต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 คร้ังต่อปี 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

5.1.1  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการลงทะเบียน 
การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต 

5.1.2  มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์เร่ืองต่างๆโดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ  มีการก าหนดเป็น
กฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1  นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 

5.2.2  จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต 
5.2.3  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
6.3 มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
ทุกปีการศึกษา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

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

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและนอก

ช้ันเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล

ยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และผู้เก่ียวข้อง 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน

ในการปรับปรุง 
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกล

ยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 

เกณฑ์ทบวง 
พ.ศ.2548 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 

2.1  วิชาแกน  25  2.1  วิชาแกน   26 
2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 16   2.1.1 วิชาแกน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18 

2.1.2  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

 9   2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  8 

2.2   วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 69  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 68 
2.2.1  วิชาเฉพาะสาขา  20  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ

การเรียนรู ้
 6 

2.2.2  วิชาเอกบังคบั  29  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  46 
2.2.3  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 16 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 130 120 รวม ไม่น้อยกว่า 130 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
2.1  วิชาแกน 2.1  วิชาแกน  
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พื้นฐาน 
 

คณ 111    คณิตศาสตร์  1                         4(4-0-8) 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน  อนุพันธ์  การ
อินทิเกรตฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร  และการประยุกต ์

- ตัดออก 

- คณ 115    แคลคูลัส 1                                 3(3-0-6) 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์   
ปริพันธ์และการประยุกต์ 

รายวิชาใหม่ 

- คณ 116   แคลคูลัส 2                                  3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คณ 115หรือได้รับความเห็นชอบจาก 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  อนุกรมก าลัง  
อนุกรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและ 
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตวัแปร อนุพันธ์
ย่อย 

รายวิชาใหม่ 

คม 100    เคมีทั่วไป                                  3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส 
เคมีอินทรีย์เบื้องตน้ สารประกอบชีวโมเลกุล และ
เคมีส่ิงแวดล้อม 

คม 100  เคมทีั่วไป 1                                   3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมี
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมี
ส่ิงแวดล้อม 

ย้ายหัวข้อ  เปลี่ยน
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

คม 190    ปฏิบัติการเคมทีั่วไป                 1(0-2-1) 
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา คม 100 
 

คม 190    ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1                1(0-2-1) 
การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และการทดลองทีส่อดคล้องกับ
หัวข้อในรายวิชา คม 100 
 
 
 
 
 

ย้ายหัวข้อ  เปลี่ยน
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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ชว 101  ชีววิทยา 1                                   3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่ 
องค์ประกอบของเซลล์ทัง้โพรแคริโอต และยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมใีนเซลล์  หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และ สาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา 
พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
สภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 101  ชีววิทยา 1                                      3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่ 
องค์ประกอบของเซลล์ทัง้โพรแคริโอต และยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมใีนเซลล์  หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และ สาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา 
พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
สภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ย้ายหัวข้อ 

ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                   1(0-2-1) 
ปฏิบตัิการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 

ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                     1(0-2-1) 
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 

ย้ายหัวข้อ 

ฟส 100  ฟิสิกส์ทั่วไป                              3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและ
อันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตร
กิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับ
เวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ฟส 100  ฟิสิกส์ทั่วไป                                 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและ
อันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตร
กิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับ
เวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ย้ายหัวข้อ 

ฟส   180    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป          1(0-2-1) 
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับ ฟส 100 

ฟส   180    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป            1(0-2-1) 
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับ ฟส 100 

ย้ายหัวข้อ 

 2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  

- คม 101 เคมีทั่วไป 2                                 3(3-0-6) 
พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัตขิองธาตุ สมบัติ
ของธาตุเรพริเซนเททีฟ และทรานสชัิน อุณหพล
ศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมี
อุตสาหกรรม   

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
สาขา ตัดบุรพวิชา
เปลี่ยนช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

- คม 191 ปฏิบตัิการเคมทีั่วไป 2                1(0-2-1) 
การทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชา  
คม 101   
 
 
 

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
สาขา เปลี่ยนช่ือวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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- ชว 102 ชีววิทยา 2                                    3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบ 
โครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ ์และการเจริญ 
ของพืชและสัตว ์

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
สาขา 

- ชว 192 ปฏิบตัิการชีววิทยา 2                   1(0-2-1) 
ปฏิบตัิการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 102 

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
สาขา 

 2.2  วิชาเฉพาะด้าน  
2.1.2  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้  
วทศ 301  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์1 
                                                                 2(2-0-4) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการ
พูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และ/หรือ
คณิตศาสตร ์

วทศ 301  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์1                           
                                                                   3(3-0-6) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการ
พูดในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ย้ายหัวข้อ 
เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาและจ านวน
หน่วยกิต 
 

วทศ 302  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
                                                                 2(2-0-4) 
ฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษด้านการอ่านและการ
เขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และ/หรือ
คณิตศาสตร์เฉพาะสาขา 

วทศ 302  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
                                                                   3(3-0-6) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการ
เขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ย้ายหัวข้อ 
เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาและจ านวน
หน่วยกิต 
 

วทศ 411  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์          1(0-2-1) 
รายงานอภิปรายบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความรู้ 
และการประยุกต ์

- ตัดออก 

วทศ 421 โครงงานส าหรบัวิทยาศาสตร์บริสุทธิ ์
                                                                 2(0-6-0) 
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัย
ปัญหาต่าง ๆ ด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว
น ามาเรียบเรียงเปน็รายงานพร้อมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบต่อสังคมอนัเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ 
 
  

- ตัดออก 
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อก 301 การอ่านเฉพาะกิจ 1                     2(2-0-4) 
ฝึกการอ่านข้อความภาษาอังกฤษในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 

- ตัดออก 

2.2  วิชาเฉพาะ   
2.2.1  วิชาเฉพาะสาขา 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
คม 101 เคมีพ้ืนฐาน                               3(3-0-6) 
บุรพวิชา : คม 100 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติ
ของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ 
ธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดเินชัน 
อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคม ีเคมีไฟฟ้า 
เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลยีร์ 

- ย้ายหัวข้อ 

คม 191 ปฏิบตัิการเคมีพ้ืนฐาน               1(0-2-1) 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 101 โดย
เน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

- ย้ายหัวข้อ 

คม 221 เคมีอินทรีย ์                               3(3-0-6) 
บุรพวิชา: คม 101 หรือ คม 106 
ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมขีอง
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน สารอินทรียท์ี่มีหมู่
ฟังก์ชันนัลต่าง ๆ รวมทั้ง สารประกอบเฮเทอโร
ไซคลิก และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 

คม 221 เคมีอินทรีย ์                                 3(3-0-6) 
ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมขีอง
สารอินทรีย์ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมทั้ง
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ

ย้ายหัวข้อ ตัดบุรพ
วิชาและเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

คม 241 ชีวเคม ี1                                    3(3-0-6) 
บุรพวิชา: คม 100 
ศึกษาหลักการท างานและหน้าทีท่างชีวเคมีของ
สารชีวโมเลกุล กระบวนการเปลีย่นแปลงทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล ตลอดจนการควบคุมในระดับ
ต่างๆ ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
 
 
 

คม 241 ชีวเคม ี1                                      3(3-0-6) 
โครงสร้างและหน้าทีข่องชีวโมเลกุล เอนไซม์และ
ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการ
แสดงออกทางพันธุกรรม   
 

ย้ายหัวข้อ ตัดบุรพ
วิชาและเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 
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คม 292 ปฏิบตัิการเคมีอนิทรีย ์              1(0-3-0) 
บุรพวิชา: คม 221 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 221 โดย
เน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

คม 292 ปฏิบตัิการเคมีอนิทรีย์                 1(0-3-0) 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 221 เชน่
เทคนิคพืน้ฐานทางเคมีอินทรีย์   สเตอริโอเคมีและ
ปฏิกิริยาเฉพาะ  
 
 

ย้ายหัวข้อ ตัดบุรพ
วิชาและเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

คม 296 ปฏิบตัิการชีวเคม ี                     1(0-3-0) 
บุรพวิชา: คม 241 หรือโดยความเห็นชอบ 
ของภาควิชา 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 241 โดย
เน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

คม 296 ปฏิบตัิการชีวเคม ี                        1(0-3-0) 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 241  ได้แก่ 
การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การ
ทดสอบทางกายภาพและทางเคมขีองสารชีว
โมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์
ของเอนไซม์ และการศึกษากลไกในกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

ย้ายหัวข้อ ตัดบุรพ
วิชาและเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

คม 350 เคมีวิเคราะห ์                            3(3-0-6) 
บุรพวิชา: คม 101 
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิง 
ปริมาณโดยการช่ังน้ าหนักและการวัดปริมาตร  
การแยกสารด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
และปริมาณโดยเทคนคิสเปกโทรสโกปีและโคร
มาโตกราฟ ี

คม 350 เคมีวิเคราะห ์                              3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห ์การวิเคราะห์
ปริมาณโดยการช่ังน้ าหนักและการวัดปริมาตร การ
แยกสารด้วยวิธีต่าง ๆ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และปริมาณโดยเทคนคิสเปกโทรสโกปีและโคร
มาโทกราฟ ี 

ย้ายหัวข้อ ตัดบุรพ
วิชาและเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

คม 396 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์             1(0-3-0) 
บุรพวิชา: คม 350 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 350 

คม 396 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์               1(0-3-0) 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 350 ได้แก่
การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการ
ไทเทรตแบบต่างๆ  การวิเคราะหป์ริมาณโดย
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี  และการวิเคราะห์
คุณภาพด้วยเทคนคิโครมาโทกราฟี 
 
 
 
 
 
 
 

ย้ายหัวข้อ ตัดบุรพ
วิชาและเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 
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ชว 102 ชีววิทยา 2                                 3(3-0-6) 
ศึกษาหลกัการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบ 
โครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญ 
ของพืชและสัตว ์

- ย้ายหัวข้อ 

ชว 192 ปฏิบตัิการชีววิทยา 2                 1(0-2-1) 
ปฏิบตัิการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 102 

- ย้ายหัวข้อ 

2.2.2 วิชาเอกบังคบั   
ชว 261 นิเวศวิทยา                                 3(2-3-4) 
ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างส่ิงมชีีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนเิวศ 
ประชากร พฤติกรรม สังคมส่ิงมีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงแทนที ่การปรับตัว การแพร่กระจาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ชว 262 นิเวศวิทยา                                   4(3-3-6) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมชีีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
โครงสร้างและกระบวนการในระบบนเิวศ 
ประชากร พฤติกรรม สังคมส่ิงมีชีวิต การเปลี่ยน 
แปลงแทนที ่การปรับตัว การแพรก่ระจาย ความ
หลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีปฏิบตัิการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา
และจ านวนหน่วยกิต 

ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์                     3(3-0-6) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ 
ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส  
โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ 
ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุ 
ศาสตร์โมเลกุล เซลล์ดิฟเฟอเรนทิเอชัน  
การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบ 
ภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของ 
เซลล ์

ชว 301 ชีววิทยาของเซลล ์                      4(4-0-8) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ 
ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส  
โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ 
ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุ 
ศาสตร์โมเลกุลวัฏจักรเซลล์และการควบคุม  การ 
เปลี่ยนสภาพของเซลล์  การบาดเจ็บและการแก่ 
ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ และ 
เทคโนโลยีของเซลล์ 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนจ านวนหน่วย
กิตและค าอธิบาย
รายวิชา 
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ชว 302  ชีวสถิติ                                       3(2-3-4) 
ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา  การ
หาสถิตมิูลฐานเกี่ยวกับข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และมีปฏบิัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 302  ชีวสถิติ                                          3(2-3-4) 
ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา 
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การหาสถิตพิื้นฐาน
เกี่ยวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอ
ข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

- ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทาง 
 ชีววิทยา                                                     4(4-0-8) 
บุรพวิชา ชว 341 
ศึกษาหลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
ระบบวทิยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

รายวิชาใหม่ 

ชว 341 พันธุศาสตร์                                 4(3-3-4) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม  รูปร่างของโครโมโซม  การกลาย  
พันธุศาสตร์ประชากร  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุล จีโนม และการประยุกต์ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 341 พันธุศาสตร์                                    4(3-3-4)
ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  รูปร่างของ
โครโมโซม  การกลาย  ตลอดจนโครงสร้างและ
การท างานของยีน  พันธุศาสตรป์ระชากร  
วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ชว 342  ชีววิทยาการเจริญ                        3(2-3-4) 
ศึกษาการเจริญของส่ิงมีชีวิต ตั้งแต่ระยะการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ ขั้นตอนการปฏิสนธิ การเจริญเป็น
เอ็มบริโอ และการเจริญระยะหลงัเอ็มบริโอ 
หลักการและกลไกการควบคุมการเจริญของ
ส่ิงมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 
 
 
 
 
 
 

- ย้ายหัวข้อไปวิชา
เฉพาะด้านเลือก 
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ชว 351  สรีรวิทยาทั่วไป                          4(3-3-6) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่
ของส่ิงมีชีวิต การประสานงานกันของระบบ
ประสาท และกลไกการควบคุมการท างานของ
ร่างกายเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย 
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อและโครง
กระดูก ระบบหายใจ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบ
ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ   สมดุลของร่างกาย 
และสรีรวิทยาของพืช  และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

- แทนด้วย ชว 352 

- ชว 352  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                
4(3-3-6) 
พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ 
ของเนื้อเยื่อของสัตว์ ระบบอวัยวะ การท างานและ 
การควบคุมของสัตว์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง 
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม่ 

ชว 401 วิวัฒนาการ                                  3(3-0-6) 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคดิเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
การก าเนิดของเอกภพ โมเลกุลอินทรีย์  เซลล์โพร
แคริโอตและยูแคริโอต การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 
วิวัฒนาการของพืชและสัตว์ กลไกการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ตลอดจน
กลไกที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน และการคัดเลือก
ทางเพศ 

ชว 401 วิวัฒนาการ                                     3(3-0-6) 
ศึกษาการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริ
โอตและยูแคริโอต  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ การเกิดสปีชส์ีใหม่  ตลอดจน
กลไกที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การคัดเลือกทาง
เพศ ปจัจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากร และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการใน
ระดับโมเลกุล 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

- ชว 492  โครงงาน                                       2(0-6-0) 
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัย
ปัญหาต่าง ๆ ด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว
น ามาเรียบเรียงเปน็รายงานพร้อมทั้งสอดแทรก
ความรับผิดชอบต่อสังคมอนัเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ 
 

รายวิชาใหม่ 
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2.2.3 วิชาเอกเลือก 2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก  
ชว 202  ปรสิตวิทยา                                 3(2-3-4) 
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และ
กระบวนการเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ การ
สืบพันธุ ์และวัฏจักรชีวิตของปรสิตต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผูถู้กอาศัย วิธีการ
ป้องกัน และวิธีการตรวจหา วิธีจ าแนกชนิด และ
เก็บรักษาปรสิตต่าง ๆ และมีปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 326   ปรสิตวิทยา                                  3(2-3-4) 
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และกระบวนการ
เมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ การสืบพันธุ์ และวัฏจักร
ชีวิตของปรสิตต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิต
กับผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกัน และวิธีการตรวจหา 
วิธีจ าแนกชนิด และเก็บรักษาปรสิตต่าง ๆ และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชว 303   การเพาะเลี้ยงในน้ า                    3(2-3-4) 
ศึกษาหลักการเพาะเลี้ยง  การเพาะพันธ์ุ  การ
ปรับปรุงพันธ์ุ  การวางแผน  การจัดการและการ
ลงทุน โดยเน้นสัตว์และพืชน้ าเศรษฐกิจ และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

- ตัดออก 

- ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ                        3(2-3-4) 
ศึกษาการเจริญของส่ิงมีชีวิต ตั้งแต่ระยะการสร้าง 
เซลล์สืบพันธุ์ ขั้นตอนการปฏิสนธิ การเจริญเป็น 
เอ็มบริโอ และการเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ  
หลักการและกลไกการควบคุมการเจริญของ 
ส่ิงมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ภาคบรรยาย 

ย้ายมาจากวิชาเอก
บังคบั 

ชว 361  นิเวศวิทยาของพืช                       3(2-3-4) 
บุรพวิชา: ชว 261 
ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืช
กับส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไป  ความหลากหลาย  
เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา  และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 361  นิเวศวิทยาของพืช                         3(2-3-4) 
บุรพวิชา: ชว 262 
ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับ
ส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไป  ความหลากหลาย  เทคนคิ
ในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา  และมีปฏบิัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนบุรพวิชา 
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ชว 362  พฤติกรรมวิทยา                          3(2-3-4) 
ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ ความส าคัญของ
พฤติกรรมที่มีต่อความสามารถในการอยู่รอดใน
ธรรมชาต ิพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  
การพัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม 
พฤติกรรมกับส่ิงแวดล้อม  และพฤติกรรมกับ
วิวัฒนาการ และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 362  พฤติกรรมวิทยา                            3(3-0-6) 
ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ ความส าคัญของ
พฤติกรรมที่มีต่อความสามารถในการอยู่รอดใน
ธรรมชาต ิพื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม   
การพัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม  และ
พฤติกรรมกับส่ิงแวดล้อม  

เปลี่ยนจ านวนหน่วย
กิตและค าอธิบาย
รายวิชา 

- ชว 413   พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                  3(3-0-6) 
ศึกษาการน าพืชมาใช้ของกลุ่มชนพื้นบ้านที่สืบ 
ทอดต่อกันมาจากบรรพบุรษุจนเป็นเอกลักษณ์ 
การใช้พืชพรรณประจ าท้องถิ่นนัน้ๆ โดยศึกษา 
ถึงสัญฐานวิทยาของพืช พฤกษานุกรมวิธาน ช่ือ 
วิทยาศาสตร์ ช่ือพ้ืนเมือง ถิ่นก าเนิด ประโยชนห์รือ 
โทษของพืชนั้นๆ ตลอดจนศึกษาวิธีการน าพืชไป 
ใชใ้นรูปแบบต่างๆ 

รายวิชาใหม่ 

- ชว  414   เฟิร์นวิทยา                                  3(2-3-4) 
ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้งที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์
ของเฟิรน์ และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฎจักรชีวิต 
ระบบการจัดจ าแนก การตรวจสอบชนิด 
นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุต์ามเขตภูมิศาสตร์ 
รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟิร์นบางวงศ์ 
โดยเฉพาะวงศท์ี่พบในประเทศไทย และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม่ 

ชว 421  มีนวิทยา                                      3(2-3-4) 
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักร 
ชีวิต  นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจของปลา และมีปฏบิัติการที ่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
 
 

- ตัดออก 
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ชว 441 พัฒนาการพืช                               3(2-3-4) 
 ศึกษากระบวนการต่าง ๆ  ในการเจริญเติบโตของ
พืช รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ สารที่ควบคุมหรือ
เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโต อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ช่วงความยาวของวัน แสง 
อุณหภูม ิฯลฯ  และการตอบสนองของพืชใน
รูปแบบต่าง ๆ  จากปจัจัยดังกล่าว  รวมทั้งวิธีการ 
ที่ส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของ
พืช และมีปฏบิัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

- ตัดออก 

ชว 444 พันธุศาสตร์ระดบัเซลล์                3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 341 
ศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
และโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไม
โทซิสและไมโอซิส ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผิดปกตขิองโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ปัจจัยที่ท าให้โครโมโซมผิดปกติทัง้
ทางด้านรปูร่างและจ านวน และมีปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

- ตัดออก 

ชว 445    มนุษยพันธุศาสตร์                    3(3-0-6) 
บุรพวิชา : ชว 341 
ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมของคน 
โครโมโซมและความผดิปกตขิองโครโมโซม 
พันธุศาสตร์กับระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดมะเร็งและ
โรคทางพันธุกรรมที่มาจากหลายปัจจัย โครงการ
จีโนมมนษุย์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลหลัง
การศึกษาจีโนม 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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ชว 451  สรีรวิทยาของพืช                        4(3-3-6) 
บุรพวิชา :   ชว 351 
ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตในพืช
ช้ันสูง โดยเน้นองคป์ระกอบทางเคม ีความส าคัญ
ของน้ า  แร่ธาต ุการสังเคราะห์ด้วยแสง การ
หายใจ เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย ์และการ
เจริญเติบโต ซ่ึงสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายใน
และภายนอก และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 451  สรีรวิทยาของพืช                          4(3-3-6) 
ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตในพืชช้ันสูง 
โดยเน้นองคป์ระกอบทางเคม ีความส าคัญของน้ า  
แร่ธาต ุการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ เมแทบอ
ลิซึมของสารอินทรีย ์และการเจรญิเติบโต ซ่ึง
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ตัดบุรพวิชา 

ชว 453 วิทยาระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 
                                                                 4(3-3-6) 
ศึกษาโครงสร้างและสมบัติเชิงชวีวิทยาของ
อวัยวะในระบบประสาทและระบบต่อมไรท้่อ
ของสัตว์และมนษุย์ และมีปฏบิัตกิารที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

- ตัดออก 

- ชว 453   พยาธิสรีรวิทยา                            3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา  กลไก
การเปลี่ยนแปลงของระบบในร่างกายเมื่อมีภาวะไม่
สมดุล พยาธิสภาพที่มีผลต่อการท างานของระบบ
ต่าง ๆ  อาการเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนอง
ของระบบต่าง ๆ และการรักษาความสมดุลของ
ร่างกาย 

รายวิชาใหม่ 

ชว 454  วิทยาภูมิคุ้มกัน                            3(2-3-4) 
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อส่ิง
แปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
 
 
 
 

ชว 454  วิทยาภูมิคุ้มกัน                              3(3-0-6) 
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน 
การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อส่ิง
แปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค  

เปลี่ยนแปลงหน่วย
กิตและค าอธิบาย
รายวิชา 
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- ชว 455  ปฏบิัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน             1(0-3-0) 
ปฏิบัติการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อและเซลล์ใน 
ระบบภูมิคุ้มกัน และวิธีการทดสอบทางภูมิคุ้มกัน 
รูปแบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบแอนติบอดีและ 
แอนติเจน 

รายวิชาใหม่ 

- ชว 457  การตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดล้อมทาง  
กายภาพ                                                      3(2-3-4) 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคัญ และอิทธิพลที่มี
ต่อพืช โดยเน้นในด้านการตอบสนองทางสรีรวิทยา
และสัณฐานวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อมระดับปกติ
และผิดปกติ และมปีฏบิัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม่ 

ชว 461  ลิมโนโลยี                                   3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 261 
ศึกษาส่ิงแวดล้อมภายในสระหรือล าคลอง ทั้ง
ทางด้านกายภาพ เคม ีและชีวภาพ ศึกษาพืชและ
สัตว์น้ าจืด และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
เหล่านั้นกบัสิ่งแวดล้อม และมีปฏบิัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 461  ชลธีวิทยา                                      3(2-3-4) 
บุรพวิชา : ชว 262 
ศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง 
และน้ ากร่อย ตลอดจนที่ราบน้ าท่วมถึง สมบัติทาง
กายภาพ เคมี และชีววิทยาของแหล่งน้ า 
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
บุรพวิชา  และ
ค าอธิบายรายวิชา 

ชว 462  ชีววิทยาการอนุรักษ์                    3(3-0-6) 
 
บุรพวิชา : ชว 261 
ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาการ
อนุรักษ์โดยมุ่งถงึอิทธิพลของระบบนเิวศและ
กระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิด
และการผันแปร ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีวมณฑล ซ่ึงประกอบด้วยชีวภูมิศาสตร์ สภาวะ
อากาศโลก กระบวนการและการท างานของ
ระบบนิเวศ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาวะเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ ชีววิทยาของชนดิ
พันธ์ุบุกรุก กลยุทธ์การจัดการเชิงอนุรักษ์สู่สมดุล
แบบยั่งยนืของทรัพยากรชีวภาพ 

ชว 462  ชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ 
                                                                   3(3-0-6) 
บุรพวิชา : ชว 262 
ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยา
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์โดยมุ่งถึงอิทธิพลของ
ระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อ
กระบวนการเกิดและการผันแปร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีวมณฑล ซ่ึงประกอบด้วยชีว
ภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก กระบวนการและการ
ท างานของระบบนเิวศ การท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ สภาวะเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ ชีววิทยาของ
ชนิดพันธ์ุบุกรุก กลยุทธ์การจัดการเชิงอนุรักษ์สู่
ความสมดุลแบบยั่งยนืของทรัพยากรชีวภาพ 
 

เปลี่ยนช่ือวิชา บุรพ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 
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- ชว 463  ชีววิทยาทางทะเล                          3(3-0-6) 
ศึกษาชีววิทยาของพืชและสัตว์ทะเล ประโยชน์ 
และส่ิงแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในทะเล 

รายวิชาใหม่ 

ชว 476  การออกแบบการทดลองทางชีววิทยา 
                                                                 3(2-3-4) 
หลักการออกแบบการทดลอง การวิเคราะหข์้อมูล
และอธิบายผลการทดลองด้วยแผนและปจัจัยแบบ
ต่างๆ และสถิติไร้พารามิเตอร์ ตัวอย่างที่ใช้อธิบาย
สอดคล้องกับงานทดลองด้านชีววิทยา ๆ และมี
ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

- ตัดออก 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication  
 ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5) 
SWU 112 Thai Literary Review  
 ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยใน

งานวรรณกรรม  ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I  
 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้
ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II  
 พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้าง
ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่าน
สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยและสังคมโลก 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  
พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการ
จัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  
 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 132 French for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 131  
 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงข้ึน 
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มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  
 บุรพวิชา : มศว 133  
 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงข้ึน 

มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU 135 Chinese for Communication I  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน  และ

เขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU 136 Chinese for Communication II  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาจีนในระดับที่สูงข้ึน 

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 137 Japanese for Communication I  
 ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 138 Japanese for Communication II  
 ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงข้ึน 

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills  
 ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง

ข้อมูล  การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  
 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
ของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อ
ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สันติสุขอย่างย่ังยืน 

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy  
 ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้
พลังงานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียว  การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดข้ึนในระบบพลังงาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและย่ังยืน 

   
   
   



69 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life  
 ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  และเป็นฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  
 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต  

โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์  

สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม  มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และ
อารยธรรมของมนุษย์   มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการ

ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 
ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย 
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มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต  3(2-2-5) 
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  
 ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ   

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร -พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟิสิกส์ควอนตั้ม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ 
พลังงาน และความจริงแท้ของจิต 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย 

รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยสื่อและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

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

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  
 ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับตนเอง ผู้อ่ืน และบริบทที่
เก่ียวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace  
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษา

หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ที่เก่ียวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 
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มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism  
 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทาง
ไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers  
 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด 

วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วย
พัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity  
 ศึกษา ค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit  
 ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล 
ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม  3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society  
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนา

จากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 
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มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization  
 ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง

ปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่ง
มีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาใน
ส่วนที่เก่ียวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง 3(2-2-5) 
SWU 363 Man and Politics  
 ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องค์กรที่

ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและ
พลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization  
 ศึกษาพื้นความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่  3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร 

การจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเก่ียวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การ
จัดการที่เก่ียวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม  ตัวแปรต่าง ๆ

ทางสังคมที่ท าให้เ กิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสังคม  
กระบวนการต่าง ๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
ก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 
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มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 
SWU 367 Legal Studies  
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับช้ัน และหมวดหมู่ของกฎหมาย  
กฎหมายส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่
หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  
 ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ    

การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom  
 ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด      

การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหา
คุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community  
 ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถ่ิน ลักษณะเฉพาะ 

และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และ
พื้นที่ทางชาติพันธ์ุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม  โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community  
 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึก 

และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
SWU 375 Good Governance in Community Management  
 ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมี
ส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้
เข้มแข็งและย่ังยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์ 
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
 บุรพวิชา : คณ 115  หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  อนุกรมก าลัง  อนกุรมอนันต์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ 
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  

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

เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II  
 พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และทรานสิชัน    

อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  
 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการทดลองที่สอดคล้อง

กับหัวข้อในรายวิชา  คม 100 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II  
 การทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชา คม 101   
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คม 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH 221 Organic Chemistry  
 ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ได้แก่ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมทั้งสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I  
 โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม

การแสดงออกทางพันธุกรรม 
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory 
 การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 221 เช่นเทคนิคพื้นฐานทางเคมีอินทรีย์   สเตอริโอเคมี

และปฏิกิริยาเฉพาะ 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory  
 การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 241  ได้แก่ การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี 

การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต 

คม 350 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
CH 350 Analytical Chemistry  
 ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยการช่ังน้ าหนักและการวัดปริมาตร 

การแยกสารด้วยวิธีต่าง ๆ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
และโครมาโทกราฟี 

คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 
CH 396 Analytical Chemistry Laboratory  
 การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 350 ได้แก่การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และ

การไทเทรตแบบต่างๆ  การวิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี  และการ
วิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
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ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I  
 ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแค

ริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร
พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด 
รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
BI 102 Biology II  
 ศึกษาหลักการส าคัญเก่ียวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ และการเจริญ

ของพืชและสัตว์ 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI  191 Biology Laboratory I  
 บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 
 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI  192 Biology Laboratory II  
 ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 102 
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
BI 201 Protozoology  
 ศึกษารูปร่าง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอย่าง

อิสระและที่เป็นปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 211 Plant  Morphology  
 ศึกษาโครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง ๆ                             

และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 262 นิเวศวิทยา 4(3-3-6) 
BI 262 Ecology  
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

โครงสร้างและกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต  
การเปล่ียนแปลงแทนที่ การปรับตัว การแพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ 
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 272 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue culture  
 ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเล้ียงเซลล์ เนื้อเย่ือ และอวัยวะ จากส่วนต่าง ๆ ของ 

พืช การน าเอาวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่ 
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 
BI 301 Cell Biology  
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส โครงสร้าง

และการท างานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักร
เซลล์และการควบคุม การเปล่ียนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเซลล์ และเทคโนโลยีของเซลล์ 

ชว 302 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
BI 302 Biostatistics  
 ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การหาสถิติพื้นฐาน

เก่ียวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity  
 บุรพวิชา: ชว 341 

ศึกษาหลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับสปีชีส์ 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต 
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ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy  
 ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเร่ืองลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การ

เจริญเติบโต  การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เนื้อเย่ือ ระบบเนื้อเย่ือ และอวัยวะของพืช  
เน้นหนักในพืชดอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 321 มิญชวิทยา 4(3-3-6) 
BI 321 Histology  
 ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเซลล์ เนื้อเย่ือบุผิว เนื้อเย่ือเก่ียวพันรวมทั้งกระดูกอ่อน กระดูก 

เลือดและการสร้างเม็ดเลือด เนื้อเย่ือกล้ามเนื้อ เนื้อเย่ือประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของ
เนื้อเย่ือของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology  
 ศึกษารูปร่าง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตช้ันต่ า โดยเน้นความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และ
พฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น ปฏิบัติการเก่ียวกับการผ่าตัดสัตว์บางชนิด การสาธิตและทัศน
ศึกษา 

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology  
 ศึกษารูปร่าง โครงสร้าง และอนุกรมวิธานของคอร์เดตช้ันต่ า และสัตว์มีกระดูกสันหลัง และมี

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
BI 324 Entomology  
 ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง โทษ 

ประโยชน์ และวิธีการป้องกันก าจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 326 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology  
 ศึกษาหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ  การสืบพันธ์ุ 

และวัฏจักรชีวิตของปรสิตต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกัน 
และวิธีการตรวจหา วิธีจ าแนกชนิด และเก็บรักษาปรสิตต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
 ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  รูปร่างของโครโมโซม  การกลาย  ตลอดจนโครงสร้าง

และการท างานของยีน  พันธุศาสตร์ประชากร  วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
BI 342 Developmental Biology  
 ศึกษาการเจริญของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระยะการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ ข้ันตอนการปฏิสนธิ การ 

เจริญเป็นเอ็มบริโอ และการเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ หลักการและกลไกการควบคุมการเจริญ 
ของสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 352 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4(3-3-6) 
BI 352 Anatomy and  Physiology  
 พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเย่ือของสัตว์ ระบบอวัยวะ  

การท างานและการควบคุมของสัตว์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology  
 บุรพวิชา : ชว 262 

ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป  ความหลากหลาย  
เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา  และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 362 พฤติกรรมวิทยา 3(3-0-6) 
BI 362 Ethology  
 ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์  ความส าคัญของพฤติกรรมที่มีต่อความสามารถในการอยู่รอดใน

ธรรมชาติ   พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  การพัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม  
และพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม   
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ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
BI 371 Introduction to Biotechnology  
 ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นปรากฏการณ์และกลไกส าคัญทาง

เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การโคลน การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม บทบาทการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ ๆ  แนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลผลิตชีวภาพเป็น
สินค้าชีวภาพสู่ธุรกิจชีวภาพในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
สาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้ความปลอดภัยทางชีวภาพ  จริยธรรมและกฎหมาย
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 
BI 391 Microtechniques  
 ศึกษาวิธีการที่ใช้เตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์ส าหรับการศึกษาทางชีววิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ชว 401 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BI 401 Evolution  
 บุรพวิชา :  ชว 341 

ศึกษาการก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ การเกิดสปีชีส์ใหม่  ตลอดจนกลไกที่เก่ียวข้องกับการ
แข่งขัน การคัดเลือกทางเพศ ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร 
และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 
BI 402 Special Topics in Biology I  
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
BI 403 Special Topics in Biology II  
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
ชว 404 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology  
 ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความส าคัญทาง

เศรษฐกิจของสาหร่าย  และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy  
 ศึกษาการจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ ประวัติ หลักและระบบในการจ าแนก รวมทั้งแนวคิด

ใหม่ในการจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 412 พืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
BI 412 Medicinal Plants  
 ศึกษาประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การน ามาใช้ และสารออกฤทธิ์ รวมทั้งลักษณะทาง                  

พฤกษศาสตร์ ช่ือสามัญ และช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรที่ส าคัญ และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 413 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(3-0-6) 
BI  413 Ethnobotany  
 ศึกษาการน าพืชมาใช้ของกลุ่มชนพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนเป็นเอกลักษณ์ 

การใช้พืชพรรณประจ าท้องถ่ินนั้นๆ โดยศึกษาถึงสัญฐานวิทยาของพืช พฤกษานุกรมวิธาน 
ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพื้นเมือง ถ่ินก าเนิด ประโยชน์หรือโทษของพืชนั้นๆ ตลอดจนศึกษาวิธีการ 
น าพืชไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 

ชว  414 เฟิร์นวิทยา 3(2-3-4) 
BI  414 Pteridology  
 ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้งที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการสืบพันธ์ุและไม่เก่ียวกับการ

สืบพันธ์ุของเฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบการจัดจ าแนก การ
ตรวจสอบชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธ์ุตามเขตภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียด
ของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ที่พบในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
BI 431 Plant Molecular Biology  
 บุรพวิชา : ชว 341 

ศึกษา วิเคราะห์  และวิจารณ์กระบวนการต่าง ๆ  ในพืชช้ันสูง   ในระดับชีววิทยาโมเลกุล 
โครงการจีโนมของพืช  และการประยุกต์ใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม 
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ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering  
 บุรพวิชา : ชว 341 

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการโคลน เอนไซม์ที่ใช้ในการ
โคลนยีน เวกเตอร์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได้ 
การถ่ายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสัตว์  โครงการจีโนมมนุษย์ การ
บ าบัดด้วยยีน และ ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2(1-3-2) 
BI 443 Introduction to Bioinformatics  
 บุรพวิชา : ชว 442 

การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างของล าดับเบสของดีเอ็นเอ และล าดับกรดอะมิโน และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  รวมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การเผยแพร่ 

ชว 451 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 451 Plant Physiology  
 ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสูง โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี ความส าคัญ

ของน้ า  แร่ธาตุ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ และการ
เจริญเติบโต ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones  
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่าง ๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของ

พืช ผลของสารเหล่าน้ันต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของพืช และ
การน าไปประยุกต์ใช้ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 453 Pathophysiology  
 ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา  กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบในร่างกายเม่ือมี

ภาวะไม่สมดุล พยาธิสภาพที่มีผลต่อการท างานของระบบต่าง ๆ  อาการเนื่องจากพยาธิสภาพ 
การตอบสนองของระบบต่าง ๆ และการรักษาความสมดุลของร่างกาย 

ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(3-0-6) 
BI 454 Immunology  
 ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่ง

แปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค  

ชว 455 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน 1(0-3-0) 
BI 455 Immunology Laboratory  
 ปฏิบัติการศึกษาเก่ียวกับเนื้อเย่ือและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และวิธีการทดสอบทาง 

ภูมิคุ้มกันรูปแบบต่างๆ เพื่อตรวจสอบแอนติบอดีและแอนติเจน 
 

ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3(2-3-4) 
BI 457 Physical Environment and Plant Response  
 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคัญ และอิทธิพลที่มีต่อพืช โดยเน้นในด้านการตอบสนองทาง

สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อมระดับปกติและผิดปกติ และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 461 ชลธีวิทยา 3(2-3-4) 
BI 461 Limnology  
 บุรพวิชา : ชว 262 

ศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง และน้ ากร่อย ตลอดจนที่ราบน้ าท่วมถึง 
สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของแหล่งน้ า ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 462 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
BI 462 Environmental Biology and Conservation  
 บุรพวิชา : ชว 262 

ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โดยมุ่งถึงอิทธิพลของ
ระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดและการผันแปร ความ
หลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบด้วยชีวภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก 
กระบวนการและการท างานของระบบนิเวศ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์ุ ชีววิทยาของชนิดพันธ์ุบุกรุก กลยุทธ์การจัดการเชิงอนุรักษ์สู่ความสมดุลแบบ
ย่ังยืนของทรัพยากรชีวภาพ 

ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
BI 463 Marine Biology  
 ศึกษาชีววิทยาของพืชและสัตว์ทะเล ประโยชน์และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในทะเล 
ชว 471 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 3(3-0-6) 
BI 471 Principles of Plant Breeding  
 บุรพวิชา : ชว 341 

ศึกษาหลักและวิธีการปรับปรุงพันธ์ุพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในประเทศไทย 
ชว 472 พืชสวน 3(2-3-4) 
BI 472 Horticulture  
 ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการปลูก การบ ารุงรักษา และการขยายพันธ์ุพืชสวน 
ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4) 
BI 473 Flowering and Ornamental Plants  
 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วิธีการปลูก การขยายพันธ์ุ และการดูแลรักษาไม้ดอก ไม้

ประดับ การใช้ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้าน อาคาร สถานที่สาธารณะ การปลูกเป็นการค้า 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls  
 ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด  การแพร่ระบาด  และการควบคุม

ก าจัดโดยวิธีการต่าง ๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร และ มี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
BI 481 Seminar in Biology  
 ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเร่ืองที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ และการท า

สื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่างๆ การเขียนเร่ืองย่อ และวิเคราะห์วิจารณ์
ผลงานวิจัย 

ชว 491 ฝึกงาน 1(0-100-0) 
BI 491 Internship  
 ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และน าความรู้ทางชีววิทยาไปใช้

ประโยชน์ในการท างาน โดยก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 100 ช่ัวโมง และมี
การประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

ชว 492 โครงงาน 2(0-6-0) 
BI 492 Project   
 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ  ด าเนินการวิจัย และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงานพร้อมทั้ง
สอดแทรกความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY100 General Physics   
 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน

และอุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและ
อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   
 ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกับ ฟส 100 
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology  
 ศึกษาโครงสร้าง  การเจริญ  การสืบพันธ์ุ และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาถึง                       

ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร  น้ า  ดิน  อุตสาหกรรม สาธารณสุข และภูมิคุ้มกัน 
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วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in  Microbiology  
 บุรพวิชา :  วจช 201  หรือเรียนควบคู่ 

เพื่อเรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเก่ียวกับเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
SCI 301 English for Science I  
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดในเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
SCI 302 English for Science II  
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการ เขียนในเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก ค 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
สรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

สาระวิพากย์โดยสรุปของศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักด์ิ  บุญเกิด 
1. วิชาชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา เป็นวิชาบรรยายที่ไม่มีปฏิบัติการ โดยมีจ านวน

หน่วยกิต 4 หน่วย ซึ่งค่อนข้างมากไป ดูจากเนื้อหาที่สอนมีไม่มาก เนื้อหาของรายวิชาอาจมีน้อยกว่าจ านวน
หน่วยกิต ซึ่งจ านวนหน่วยกิต 3 หน่วย น่าจะเหมาะสม เข้าใจว่าสร้างหลักสูตรมาเพื่อให้เป็นวิชากลาง  
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เก่ียวกับหลักการอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต สอนมากไปจะท าให้นิสิตมองว่าเป็นวิชาที่
ต้องท่องจ าและน่าเบื่อ วิชาลักษณะนี้ควรใช้ผู้สอนเฉพาะด้านเป็นทีมผู้สอน จะท าให้นิสิตได้ประโยชน์
มากกว่าที่จะมีผู้สอนเพียงคนเดียว 

2. รายวิชาในหลักสูตรน่าจะมีผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ครบ 5 ข้อ หรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ที่ก าหนดเอาไว้เช่นมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีจิตสาธารณะ ซึ่งยังขาดไปใน
หลายรายวิชา 

3. ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตัดเกรด ว่าอิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่ม เช่นส าหรับรายวิชาที่มีนิสิตน้อย
กว่า 20 คน  ตัดเกรดโดยการอิงเกณฑ์ อาจท าโดยการก าหนดช่วงคะแนนที่จะตัดเกรด และประกาศให้นิสิต
ทราบล่วงหน้าใน course syllabus 

4. ควรเพิ่มรายละเอียดในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้เห็นเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งอาจจะด าเนินการอยู่
แล้ว เช่น จัดสรรงบประมาณให้ท าการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างไร สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของการตีพิมพ์
เผยแพร่ โดยช่วยหาคนที่มีความสามารถในการให้ค าแนะน าการเขียนบทความวิจัย และคนที่จะช่วยอ่าน
ตรวจแก้ไขภาษา เป็นต้น 

5. การบริหารงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับนิสิตสาขาชีววิทยา เช่น กล้องจุลทรรศน์ 
ส าหรับใช้ในการเรียน การวิจัย ให้พอเพียงกับจ านวนนิสิต หรือบริหารการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นมีห้องเคร่ืองมือกลาง ที่นิสิตสามารถเข้าไปใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ 
ได้อย่างเท่าเทียม 

6. ควรมีมาตรการณ์รองรับในการที่ ค่า KPI ของแต่ละปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ว่าจะแก้ไขอย่างไร 
7. วิชาเฟิร์นวิทยา ควรเพิ่มเติมการศึกษาภาคสนามด้วย 
8. วิชาบังคับและวิชาเลือกหลายวิชา มีหน่วยกิตมากเกินความจ าเป็น และมีความซ้ าซ้อน ท าให้นิสิตได้รับ

เนื้อหาวิชาการน้อยกว่าที่ควรจะได้รับจริง เช่น วิชา ชว 476 การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลองทาง
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ชีววิทยา มีความซ้ าซ้อนกับวิชา ชว 302 ชีวสถิติ น่าจะเปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรับลดจ านวนหน่วยกิต และปรับ
เนื้อหาที่จะช่วยให้การท าวิจัยมีประสิทธิภาพข้ึน เช่นสอนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสืบค้นข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิจัย เป็นต้น  

9. ไม่ควรให้วิชาเคมีวิเคราะห์เป็นวิชาบังคับ เนื่องจากนิสิตได้ใช้น้อย นิสิตสามารถเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ในการวิจัยจากวิชาปัญหาพิเศษ  นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยา สถาบันอ่ืน ๆ ไม่ได้ให้เรียนรายวิชานี้
อีกแล้ว 

สาระวิพากย์โดยสรุปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงแข  สิทธิเจริญชัย 
1. ค าว่า ภาคเรียน หรือ ภาคการศึกษา ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง และควรใช้ไปตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
2. ข้อ 3.2 ควรยกตัวอย่างของกิจกรรม 
3. ควรน า “ กิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย” หรือ “ กิจกรรมตามข้อก าหนดของภาควิชา (ถ้ามี)” แจก

แจงลงใน curriculum mapping เพื่อบ่งบอกการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตว่า พัฒนาในด้านใดได้บ้าง จะ
ส่งผลให้เห็นภาพรวมของคุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตรได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  
 

ในปีการศึกษา 2553  คณะวิทยาศาสตร์มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวม 494 คน   ได้
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ผลการส ารวจพบว่าจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 494 ฉบับ  
มีผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับจ านวน 59 คน   ผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 89.8 มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  ใน
ระดับมากข้ึนไป (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.40 ข้ึนไป )   โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.97   และมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังนี้ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
(%1) 

 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 59(11.9%) 4.02 มาก 
1.   มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 59(11.9%) 4.25 มากที่สุด 
2.   มีความซื่อสัตย์สุจริต 59(11.9%) 4.12 มาก 
3.   มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 59(11.9%) 4.15 มาก 
4.   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 59(11.9%) 4.31 มากที่สุด 
5.   มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 59(11.9%) 4.24 มากที่สุด 



91 

6.   มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 59(11.9%) 4.15 มาก 
7.   มีการเคารพกฎและระเบียบขององค์กร 59(11.9%) 4.02 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 4.18 มาก 
  ด้านความรู้    
1.  มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่
ส าคัญ 

59(11.9%) 3.90 มาก 

2.   สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ 

59(11.9%) 3.73 มาก 

3.   สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่ืน 59(11.9%) 3.63 มาก 
4.   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย 59(11.9%) 3.64 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.72 มาก 
เกณฑ์ของค่าเฉล่ีย :     1.00 – 1.79  หมายถึงระดับน้อยที่สุด   1.80 – 2.59  หมายถึงระดับน้อย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดับปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดับมาก 
 4.20 – 5.00  หมายถึงระดับมากที่สุด 

1คิดเป็นร้อยละของจ านวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
(%1) 

 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

  ทักษะทางปัญญา    
1.   สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 59(11.9%) 3.92 มาก 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 59(11.9%) 3.75 มาก 
3.   สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะ กับการแก้ปัญหา 
      ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

59(11.9%) 3.75 มาก 

4.   สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ 
      หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ 

59(11.9%) 3.92 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.83 มาก 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1.   สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 
      กัลยาณมิตร 

59(11.9%) 4.20 มากที่สุด 
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2.   สามารถท างานเป็นทีม 59(11.9%) 4.19 มาก 
3.   การมีภาวะผู้น า 59(11.9%) 3.63 มาก 
4.   การเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 59(11.9%) 4.22 มากที่สุด 
5.   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 59(11.9%) 4.25 มากที่สุด 
6.   มีความรับผิดชอบต่อสังคม 59(11.9%) 4.05 มาก 
7.   มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 59(11.9%) 4.12 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 4.09 มาก 
เกณฑ์ของค่าเฉล่ีย :    1.00 – 1.79  หมายถึงระดับน้อยที่สุด   1.80 – 2.59  หมายถึงระดับน้อย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดับปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดับมาก 
 4.20 – 5.00  หมายถึงระดับมากที่สุด 

1คิดเป็นร้อยละของจ านวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
(%1) 

 
ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้ 
เทคโนโลยี 

   

1.   มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย 59(11.9%) 4.00 มาก 
2.   มีการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 59(11.9%) 4.03 มาก 
3.   มีทักษะและความรู้ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ 59(11.9%) 3.47 มาก 
4.   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 59(11.9%) 3.98 มาก 
5.   มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์

น าเสนอข้อมูล 
59(11.9%) 3.71 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.84 มาก 
เกณฑ์ของค่าเฉล่ีย :    1.00 – 1.79  หมายถึงระดับน้อยที่สุด   1.80 – 2.59  หมายถึงระดับน้อย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดับปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดับมาก 
 4.20 – 5.00  หมายถึงระดับมากที่สุด 

1คิดเป็นร้อยละของจ านวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. มีความขยัน รับผิดชอบ และตั้งใจท างาน จนงานส าเร็จด้วยความเรียบร้อย (1 คน) 
2. เนื่องจากพนักงานเพิ่งจบการศึกษา จึงต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้งาน และการท างานในองค์กรโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ดี  คาดว่าเม่ือท างานไปได้สักพัก ระยะหนึ่งคงพัฒนาตัวเองและองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ไปได้ดีย่ิงข้ึน  (1 คน) 

3. ควรเพิ่มการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเสียสละ เพิ่มความรู้ด้านโปรแกรมการใช้ Com. 
ผลิตสื่อการสอน/ใช้สื่อ  (1 คน) 

4. ควรปรับปรุงให้มีภาวะผู้น า และมีความกล้าแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ โดยยังคงความสุภาพ เรียบร้อย 
และการให้เกียรติผู้อ่ืน  (1 คน) 

5. การท างานของบัณฑิต  ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถให้หลักการและทฤษฎี
พื้นฐาน  แท่นย า มีความขยัน  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน แต่สิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาก็
คือ บัณฑิตชอบท าอะไรที่เป็นส่วนตัว  ไม่ชอบพูดหรือสนทนากับเพื่อนร่วมงาน พูดง่าย ๆ  คือ  ขาดการเข้า
สังคม พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา เก่ียวกับงาน หรือการช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาของเพื่อน
ร่วมงาน (1 คน)  

6. บัณฑิตมีความเสียสละน้อย เพื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานหลายปี    ควรปรับ เร่ือง
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เช่น การใช้สื่อประกอบการสอน ควรปรับปรุงบรรยากาศในการท างาน  
(1 คน) 

7. เรียนรู้เร็วแต่ต้องหาประสบการณ์เพิ่มข้ึนในการคิดวิเคราะห์   และประยุกต์เรื่องของ   Business & 
Technical เพื่อให้ท างานได้มีประสิทธิภาพและควรหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ๆ (1 คน)  

8. ยังขาดความม่ันใจ และประสบการณ์ในการสอน  ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ดี  มี
ความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและองค์กรได้ดี  ตั้งใจท างาน  (1 คน) 

9. เนื่องจากบัณฑิตจบใหม่  ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้งานรวมถึงเข้าใจวิถีชีวิตของการท างาน  ซึ่ง
ต่างไปจากวิถีชีวิตของนักศึกษา  ทางสถาบันควรเสริมเร่ือง  การปรับตัว ข้อแนะน าในการท างาน  ปลูกฝัง
เร่ืองการท างานกับผู้อ่ืนเป็นทีม  ความอดทน  ความมุ่งม่ันในการท างานให้กับนักศึกษา (1 คน)  

10. การกล้าแสดงออก  การ Presentation การเสนอความคิดริเร่ิมต่าง ๆ บัณฑิตจะมีค่อนข้างน้อย  แต่มีความ
รับผิดชอบในงานสูง  ควรมีการเพิ่มหลักสูตรด้าน IT ในด้านการน ามาใช้กับงาน Analy เพื่อให้ทันกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (1 คน)  

11. ดี มีความตั้งใจท างานอย่างมาก  มีสัมมาคารวะ  และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 
12. ต้องสามารถประยุกต์ความรู้  และทักษะให้มีความสร้างสรรค์  และสามารถแก้ปัญหาได้ (1 คน)  
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13. นิสิตไม่สามารถค านวณเกี่ยวกับการเจือจางสารละลาย การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย ไม่สามารถ
วิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง  คาดว่านิสิตไม่เคยเตรียมสารเอง  เตรียม Buffer  ไม่ถูกต้อง  อาศัยความ
สะดวกสบายของเทคโนโลยีในการท าวิจัย  โดยไม่สนใจหลักการการใช้เคร่ืองมือ หรือหลักการที่มาของผล
การทดลองที่ได้ หรือตัวเลขหรือข้อมูล ซึ่งส าคัญในการแก้ปัญหาเม่ือผลการทดลองผิดพลาดข้ึน  (1 คน) 

14. ควรฝึกมารยาทไทยให้มีคุณลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน  และมีสัมมาคารวะ  รู้กฎ กติกาของสังคมไทย  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนบน้อมให้รู้ผู้ใหญ่  ควรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผู้ที่จะเป็นครูหรือเป็นครูต้นแบบ ให้แก่
นักเรียน  (1 คน) 

15. โดยภาพรวมแล้ว  บัณฑิตมีคุณภาพเป็นคนเรียนรู้ง่าย  และมีความเป็นระเบียบ  จึงท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งตรงตามที่ได้รับมอบหมายให้ท า  (1 คน) 

16. บัณฑิตมีความรู้ในเชิงวิชาการดีมาก  ส่วนทักษะในการแก้ปัญหา บางอย่างคงต้องใช้ประสบการณ์เข้ามา
ช่วย (1 คน)  

17. ควรเน้นเรื่องการน าความรู้พื้นฐานในระดับช้ันปีที่ 1-2  มาใช้ได้ในการท างานในสาขาที่จบได้อย่างสมควร  
และน าวิชาช้ันสูง (3-4)  มาใช้ในการวิเคราะห์หรือต่อยอดวิชาชีการที่ใช้อยู่ได้เน้นให้บัณฑิต  คิดเป็น – ท า
เป็น – แก้ปัญหาเป็น  (1 คน) 

18. อยากให้บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้ทางระบบ ISO เนื่องจากทุกบริษัทมีระบบ ISO ในการท างาน  ภาษาอังกฤษ
น่าจะแทรกให้เรียนมากข้ึน เนื่องจากจ าเป็นในอนาคต (1 คน)  

19. ให้บัณฑิตมีสติให้มาก ๆ คิดก่อนท างาน ใจเย็น ๆ และมีความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ (1 คน)  
20. โดยภาพรวม  จากการฝึกงานในช่วงระยะเวลาไม่ถึง  1  เดือน  (เข้างานวันที่  2  ธันวาคม  2553) บัณฑิตยัง

ไม่สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  แต่มีข้อดีคือเป็นคนสุภาพ  เรียบร้อย  มีสัมมา
คารวะ เช่ือฟังค าสั่ง  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  (1 คน) 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการ การคน้คว้า  วิจยั หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและ

อาจารย์พิเศษ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นาง นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Nalena  Praphairaksit 
E-mail:   nalena@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขา  

ระดับ 
ช่ือปริญญาและสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา 
สถานที่ศึกษา 

ปีการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ปริญญาโท -   

ปริญญาเอก Ph.D. Neuroscience Iowa State University , U.S.A. 
  

2543 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอนและต ารา 
 เอกสารประกอบการสอนวิชามิญชวิทยา 

เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาทั่วไป 
เอกสารประกอบการสอนวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
เอกสารประกอบการสอนวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
เอกสารประกอบการสอนวิชา Scientific English 

2.    งานวิจัย  
 

1. Lesiuk NM & Drewes CD, 2001. Behavioral plasticity and central regeneration of locomotor reflexes in the 
freshwater oligochaete, Lumbriculus variegatus I: Transection studies, Journal of Invertebrate Biology, 120(3): 
248-258. 
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2. Lesiuk NM & Drewes CD, 2001. Behavioral plasticity and central regeneration of locomotor reflexes in the 
freshwater oligochaete, Lumbriculus variegatus II: Ablation studies, Journal of Invertebrate Biology, 120(3): 
259-268. 

3. Lesiuk NM & Drewes CD, 1999. Autotomy reflex in a freshwater oligochaete, Lumbriculus variegatus 
(Clitellata Lumbriculidae), Hydrobiologia. 406: 253-261.  

4. Lesiuk NM & Drewes CD, 1999. Blackworms, Blood vessel pulsations & Drug effects. The American Biology 
Teacher. 61 (1): 48-53. 

5. Piyakulawat, P. Praphairaksit N, Chantarasiri N, Muangsin N. 2007. Preparation and Evaluation of 
Chitosan/Carrageenan Beads for Controlled Release of  Sodium Diclofenac. AAPS PharmSciTech. 8(4): 120-
130. 

6. Satit Prasertmanakit, Nalena Praphairaksit, Worawadee Chiangthong, and Nongnuj Muangsin, 2009. Ethyl 
Cellulose Microcapsules for Protecting and Controlled Release of Folic Acid. AAPS PharmSciTech 10 (4): 
1104-1112. 

7. Teerawat Sahasathian, Nalena Praphairaksit and Nongnuj Muangsin. 2010. Mucoadhesive and floating 
chitosan-coated alginate beads for the controlled gastric release of amoxicillin. Archives of Pharmacal 
Research. 33(6): 889-899. 

8. Thawachinee Buranachai, Nalena Praphairaksit and Nongnuj Muangsin.   2010.  Chitosan/ Polyethylene 
Glycol Beads Crosslinked with Tripolyphosphate and Glutaraldehyde for Gastrointestinal Drug Delivery 
AAPS PharmSciTech. In press  

9. Kamonwan Klaiwong, Mariana G Hewson and Nalena Praphairaksit. Identifying Pedagogical Content 
Knowledge in an Undergraduate Inquiry Biology Lab Course. The International Journal of Learning. Accepted 

 
3. เอกสารวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 บทความวิชาการ: 

1. นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ. 2549. จะตรวจดีเอ็นเอได้อย่างไร. วารสารศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
ปีที่ 14 ฉบับที่1 หน้า 14 – 23. 

2. นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ. 2549. The Chemical of Love. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 122 – 130. 

4. ประสบการณ์การสอน (ระบุช่ือรายวิชาที่สอน) 
BI323    VERTEBRATE ZOOLOGY  

BI351    GENERAL PHYSIOLOGY  

BI370    SCIENTIFIC ENGLISH  

BI423    COMPARATIVE ANATOMY OF THE VERTEBRATES  

http://www.springerlink.com/content/120955/?p=2115af124bdd4533bd45c58c1e30519f&pi=0
http://www.springerlink.com/content/120955/?p=2115af124bdd4533bd45c58c1e30519f&pi=0
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BI463    ETHOLOGY  

SCI302  ENGLISH FOR SCIENCE II  

SWU151  GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 

SCE521  MAIN CONCEPTS IN BIOLOGY  

BI506    CELL STRUCTURE AND FUNCTION  

BI421  INVERTEBRATE ZOOLOGY  

BI321  HISTOLOGY  

BI551  ENDOCRINOLOGY  
5. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรเก่า 
การะงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

หรือหลักสูตรใหม่  
BI323    VERTEBRATE ZOOLOGY  BI323    VERTEBRATE ZOOLOGY  
BI351    GENERAL PHYSIOLOGY  BI352    ANATOMY AND PHYSIOLOGY  
BI423    COMPARATIVE ANATOMY OF THE 
VERTEBRATES  

BI362  ETHOLOGY 

BI463  ETHOLOGY  BI322  INVERTEBRATE ZOOLOGY  
BI322  INVERTEBRATE ZOOLOGY  BI321  HISTOLOGY  
BI321  HISTOLOGY  BI 301 CELL BIOLOGY 
BI551  ENDOCRINOLOGY BI 326  PARASITOLOGY 
 BI 453 PATHOPHYSIOLOGY 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาว วิศรุตตา อัตถากร  
  Miss Wisrutta Atthakor   
E-mail:   wisrutta@swu.ac.th 
คุณวุฒิและสาขา  

ระดับ ช่ือปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศึกษา สถานที่ศึกษา 
ปีการศึกษาที่
ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตรี BSc General Science The University of Edinburgh, 
UK 

2543 

ปริญญาโท MSc Biology of Water Resource 
Management 

Napier University, UK 2545 

ปริญญาเอก PhD Biotechnology/ Polymer Science Edinburgh Napier University, 
UK 

2552 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอนและต ารา 
- 
2. งานวิจัย (เขียนเป็นกลุ่มของเร่ืองวิจัยหรือใส่ช่ืองานวิจัยที่ตีพิมพ์  กรณีที่มีจ านวนมากให้ใส่ 5 ปีย้อนหลังนับ
จากปีปัจจุบัน) 

 Pringsulaka O, Patarasinpaiboon N, Susannasai, Atthkaor W, Rangsiruji A. (2011). Isolation and 
characterisation of a novel Podoviridae-phage infecting Weissella cibaria N 22 from Nham, a Thai 
fermented pork sausage. Food Microbiology 28 518-525. 

 Pringsulaka O, Sukonthasingh S, Suwannasai N, Atthakor W. (2010). Isolation of a purple nonsulfur 
photosynthetic bacterium from freshwater pond sludge. 36th Congress on Science and Technology of 
Thailand. 26-28 October 2010, Bangkok, Thailand. B2_B0125. 

 Atthakor W. (2005). Rapid and sensitive detection of microorganisms using optical detection 
technology. Proceedings of The Faculty of Engineering and Computing Postgraduate Research 
Conference 2005. 4 February 2005, Napier University, Edinburgh, United Kingdom. 
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 Atthakor W. (2004). Rapid and sensitive detection of microorganisms using optical detection 
technology. Proceedings of PREP 2004, EPSRC. 5-7 April 2004, University of Hertfordshire, Hatfield, 
United Kingdom. 

3. เอกสารวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 -  
 
4. ประสบการณ์การสอน (ระบุช่ือรายวิชาที่สอน) 
  BI102   Biology II 
  BI181 or BI191  Biology Laboratory I 
  BI182 or BI192  Biology Laboratory II 
  BI183 Basic Biology Laboratory I 
  BI184 Basic Biology Laboratory II 
  BI261 Ecology 
  BI330 Aquaculture 
  BI573 Aquaculture 
  BI462 Conservation Biology 
  BI562 Conservation Biology 
  BI 492 Seminar in Biology 
  BT643 Advanced Food Technology 
  BI370 Scientific English 
  BI502 Special Topics in Biology II 
  SCI302 English for Science II 
  BE581 Internship for Professional Science-Biology Teaching in School 
   
 
   
5. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรเก่า 
การะงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
หรือหลักสูตรใหม่ (ที่คาดว่าจะได้สอน) 

BI102 Biology II BI102 Biology II 
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BI181 Biology Laboratory I BI181 Biology Laboratory I 
BI182 Biology Laboratory II BI182 Biology Laboratory II 
BI183 Basic Biology Laboratory I BI183 Basic Biology Laboratory I 
BI184 Basic Biology Laboratory II BI184 Basic Biology Laboratory II 
BI261 Ecology BI261 Ecology 
BI330 Aquaculture BI330 Aquaculture 
BI573 Aquaculture BI573 Aquaculture 
BI462 Conservation Biology BI462 Environmental Biology and Conservation 
BI562 Conservation Biology BI562 Environmental Biology and Conservation 
BI 492 Seminar in Biology BI 492 Seminar in Biology 
BT643 Advanced Food Technology BT643 Advanced Food Technology 
BI502 Special Topics in Biology II  
SCI302 English for Science II SCI302 English for Science II 
BI370 Scientific English  
BE581 Internship for Professional Science-
Biology Teaching in School 

BE581 Internship for Professional Science-
Biology Teaching in School 

 Marine Biology (วทบ) 
 Marine Biology (วทม) 
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)      สิริรักษ์  ศรวณียารักษ์ 
 (ภาษาอังกฤษ)    Siriruk  SARAWANEEYARUK 
E-mail:   siriruk_sa@yahoo.com 
คุณวุฒิและสาขา  

ระดับ 
ช่ือปริญญาและสาขาที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานที่ศึกษา 
ปีการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ 

2547 

ปริญญาโท Master of Agricultural 
Science 

Kyoto University 
(Japan) 

2550 

ปริญญาเอก Doctor of Agricultural 
Science 

Kyoto University 
(Japan) 

2553 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอนและต ารา 
 
2. งานวิจัย (เขียนเป็นกลุ่มของเร่ืองวิจัยหรือใส่ช่ืองานวิจัยที่ตีพิมพ์  กรณีที่มีจ านวนมากให้ใส่ 5 ปีย้อนหลังนับ
จากปีปัจจุบัน) 
 
Siriruk Sarawaneeyaruk, Hiro-oki Iwakawa, Hiroyuki Mizumoto, Hiromi Murakami, Masanori Kaido, 
Kazuyuki Mise, Tetsuro Okuno. Host-Dependent Roles of the Viral 5′ Untranslated Region (UTR) in RNA 
stabilization and Cap-Independent Translational Enhancement Mediated by the 3′ UTR of Red Clover Necrotic 
Mosaic Virus RNA1. Virology. 391(1): 107-118. August, 2009. 
 
Hiro-oki Iwakawa, Hiroyuki Mizumoto, Hideaki Nagano, Yuka Imoto, Kazuma Takigawa, Siriruk 
Sarawaneeyaruk, Masanori Kaido, Kazuyuki Mise, Tetsuro Okuno. A Viral Noncoding RNA Generated by cis-
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Element-Mediated Protection Against 5′→3′ RNA Decay Represses Both Cap-Independent and Cap-Dependent 
Translation. Journal of Virology. 82(20): 10162-10174. October, 2008. 
 
Kanjana Saetiew, Rakchanok Koto, Siriruk Sarawaneeyaruk, Sonthichai Chanprame, Sermsiri Chanprame. In 
vitro Antibiotic Resistance Determination of Stylosanthes hamata and Dendrobium earsakul for Gene 
Transformation. Agricultural Science Journal. 37(2): 137-144. March, 2006.  
 
3. เอกสารวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 
  
 
4. ประสบการณ์การสอน (ระบุช่ือรายวิชาที่สอน) 
   
  BI181 or BI191  Biology Laboratory I 
   
   
5. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรเก่า 
การะงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
หรือหลักสูตรใหม่ (ที่คาดว่าจะได้สอน) 

BI102 Biology II BI102 Biology II 
BI181 Biology Laboratory I BI181 Biology Laboratory I 
BI182 Biology Laboratory II BI182 Biology Laboratory II 
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  Mr. WANCHAD SUMANOCHITRAPON 
E-mail:   wanchad@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขา  

ระดับ 
ช่ือปริญญาและสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา 
สถานที่ศึกษา 

ปีการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตบางแสน 

2525 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอนและต ารา 

เอกสารปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2 เร่ือง รากและล าต้น 
เอกสารปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช (หลายบทปฏิบัติการ) 
 

2. งานวิจัย (เขียนเป็นกลุ่มของเร่ืองวิจัยหรือใส่ช่ืองานวิจัยที่ตีพิมพ์  กรณีที่มีจ านวนมากให้ใส่ 5 ปีย้อนหลังนับจากปี
ปัจจุบัน) 
 1.  Sumanochitrapon W., D. Strickman, R. Sithiprasana, K. Pattamaporn, and Bruce L. Insis.  1998.    
           Effect of Size and Geographic Origin of Aedes aegypti on Oral Infection with Dengue-2 Virus.   
             Am. J. Trop. Med. Hyg.  58(3): 283-286. 

 2.  สุรีย์ เปลี่ยนเดชา  เรณู ศรส าราญ  วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์  ละออ อัมพรพรรดิ์  เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ  2544.  ผล
ของสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อการเกิดตาดอกของคาร์เนช่ัน โดยวิธีการเพาะเล้ียง
เนื้อเย่ือพืช  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (วิทยานิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต) 

 3.  Sumanochitrapon W.  2010.  Reexamination of Lindenbergia indica (L.) Vatke in Thailand.  (Poster) 
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3. เอกสารวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์  2535.  สารานุกรมชุดประทีปความรู้ นก (แปล)  ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 

กรุงเทพฯ 

 
4. ประสบการณ์การสอน (ระบุช่ือรายวิชาที่สอน) 
  BI102   Biology II 
  BI181 or BI191  Biology Laboratory I 
  BI182 or BI192  Biology Laboratory II 
  BI457 or BI272  Plant Tissue Culture 
  BI414  Plant Taxonomy  
  BI415  Medicinal Plants 
   
5. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรเก่า 
การะงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

หรือหลักสูตรใหม่ (ที่คาดว่าจะได้สอน) 

BI102 Biology II BI102 Biology II 
BI191 Biology Laboratory I BI191 Biology Laboratory I 
BI192 Biology Laboratory II BI192 Biology Laboratory II 
BI272 Plant Tissue Culture BI272 Plant Tissue Culture 
BI411 Plant Taxonomy BI411 Plant Taxonomy 
BI412 Medicinal Plants BI412 Medicinal Plants 
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)         นางรุจิวรรณ  พานิชชัยกุล 
 (ภาษาอังกฤษ)    Mrs. Ruchiwan  Panitchaikul 
E-mail:   ruchiwan@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขา  

ระดับ 
ช่ือปริญญาและสาขาที่

ส าเร็จการศึกษา 
สถานที่ศึกษา 

ปีการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516 
ปริญญาโท วท.ม. (สัตววทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. เอกสารประกอบการสอนและต ารา 
 - 
2. งานวิจัย (เขียนเป็นกลุ่มของเร่ืองวิจัยหรือใส่ช่ืองานวิจัยที่ตีพิมพ์  กรณีที่มีจ านวนมากให้ใส่ 5 ปีย้อนหลังนับจากปี
ปัจจุบัน) 
 งานวจิัย 
       1. ดวงใจ บุญกุศล, รุจิวรรณ พานิชชัยกุล, พูนสุข รัตนภุมมะ  ผลของสารต้านอนุมูลอิสระ และ tris-buffer ต่อ

การเคล่ือนที่และการรอดของอสุจิสุกรหลังการแช่แข็ง 
3. เอกสารวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 - 
4. ประสบการณ์การสอน (ระบุช่ือรายวิชาที่สอน) 
 1. Basic BiologyI 
 2. Basic Biology LaboratoryI 
 3. Basic BiologyII 
 4. Basic Biology LaboratoryII 
 5. Biology LaboratoryI 
 6. Biology LaboratoryII 
        7. Ecology 
        8. Ethology 
        9. Evolution 
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      10. Parasitology 
5. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในหลักสูตรเก่า 
การะงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

หรือหลักสูตรใหม่ (ที่คาดว่าจะได้สอน) 
1. BI191     Biology LaboratoryI 1. BI191     Biology LaboratoryI 
2. BI192     Biology LaboratoryII 2. BI192     Biology LaboratoryII 
3. BI261     Ecology 3. BI262     Ecology 
4. BI401     Evolution 4. BI401     Evolution 
5. BI362     Ethology 5. BI362     Ethology 
6. BI202     Parasitology 6. BI326     Parasitology 
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ภาคผนวก ฉ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1) 

พ.ศ. 2553 
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(ร่าง) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

๑. ช่ือสาขา/สาขาวิชา  
 ช่ือสาขา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ช่ือสาขาวิชา  ๑.๑   คณิตศาสตร์ 
  ๑.๒   เคมี 
  ๑.๓   ชีววิทยา 
  ๑.๔   ฟิสิกส์ 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ๒.๑ คณิตศาสตร์ 
  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Mathematics) 
   B.Sc. (Mathematics) or B.S. (Mathematics) 
 ๒.๒ เคมี  
  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
   วท.บ. (เคมี) 
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Chemistry) 
   B.Sc. (Chemistry) or B.S. (Chemistry) 
 ๒.๓ ชีววิทยา  
  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
   วท.บ. (ชีววิทยา) 
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biology) 
   B.Sc. (Biology) or B.S. (Biology) 
 ๒.๔ ฟิสิกส์  
  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
   วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physics) 
   B.Sc. (Physics ) or B.S. (Physics) 
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๓. ลักษณะของสาขา 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นพบความจริง 
ในธรรมชาติโดยการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์และใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และทัศนคติวิทยาศาสตร์ 
ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์  ตีความ  ใช้พลังเหตุผลและระบบตรรกศาสตร์ในการสรุปเป็น 
ความรู้  ทฤษฎี  และกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งที่เรียกว่ากฎธรรมชาติ  (natural  law)  เพื่อ 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งเหล่านั้น  ความรู้วิทยาศาสตร์ถือว่ามีความน่าเช่ือถือสูงมากเพราะ 
ความเป็นสภาวะวิสัย  (objectivity)  แม่นตรง และสามารถพิสูจน์ซ้ าได้  ส่วนคณิตศาสตร์ (mathematics)   
เป็นภาษาและ เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการน าไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ  ได้ชัดเจน  มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป  คณิตศาสตร์สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าไม่มีความเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน  
โดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญา  โครงสร้างนามธรรม  และการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์จนอาจกล่าวได้ว่า 
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานที่ส าคัญของศาสตร์ทั้งปวง  ความน่าเช่ือถือ  และความแม่นย าในการค้นพบ 
ความจริงของธรรมชาติในสาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และคณิตศาสตร์  ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
ประดิษฐกรรมที่อ านวยประโยชน์สุขมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ดังที่ประจักษ์ให้เห็นทั่วไป 
ลักษณะสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาพรวมแสดงได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
           
            

 
ระบบรากฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

       

 

      

 

ผลไม้หรือประโยชน์ที่พึงได้เกิดจากการประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บนฐานความ
เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและความคดิสร้างสรรค์
ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จากฐานความรู้ร่วมกันเกิดการพัฒนาแตกกิ่งก้าน
เป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ 
โคนต้นไม้ หมายถึงความรู้ที่เป็นฐานร่วมกันใน
การศึกษาธรรมชาติด้านกายภาพและชีวภาพโดยเฉพาะ
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระบบรากที่เข้มแข็งเกิดจากการพัฒนาพลังความคิด 
พลังเหตุผล ทัศนคติวิทยาศาสตร์  ตรรกวิทยา และศิลป
ศาสตร์ จนเกิดปัญญาในการเข้าถึงความจริงที่มีอยู่แล้ว 
และการค้นพบความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
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 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์อาจเปรียบได้กับการเจริญเติบโตของต้นไม้  รากดีท าให้พืช
เจริญเติบโตดีจนผลิดอกออกผลได้ฉันใด  รากฐานที่ดีของวิทยาศาสตร์ย่อมท าให้วิทยาศาสตร์เจริญเติบโตดี ดังนั้น
หลักวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ท าให้พัฒนา
ทัศนคติวิทยาศาสตร์ รวมกับวิชาปรัชญาและภาษาอังกฤษช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู้  เข้าใจเนื้อหารู้จักคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์จนถึงระดับค้นพบความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ในกิจการต่าง ๆ   
ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ 

ในปัจจุบันการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและมีความหลากหลาย  
ดังนั้นเพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บรรลุมาตรฐาน
น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีโอกาส
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตนได้  การจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  ทั้งนี้แต่ละสถาบันควรพัฒนา
รายละเอียดของหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถ่ินภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกัน 

๓.๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการน าไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ  
ได้ชัดเจน  มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  คณิตศาสตร์สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่า 
ไม่มีความเก่ียวข้องเข้าด้วยกันโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญา  โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์  
จนอาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นรากฐานที่ส าคัญของศาสตร์ทั้งปวง  ทฤษฎีต่าง ๆ  ในทางวิทยาศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถ้าสามารถ
อธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะท าให้ทฤษฎีเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับเช่ือถือและน าไปอ้างอิงได้ 

การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จึงเป็นไปเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านนี้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์  รวมทั้ง 
มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกได้
อย่างลึกซึ้ง  และสามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยกุต์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
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 รายละเอียดของหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจเก่ียวข้องกับองค์ความรู้บริสุทธ์ิหรือ 
องค์ความรู้ประยุกต์ที่เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์อ่ืนได้  ซึ่งแต่ละสถาบันอาจก าหนดช่ือสาขาวิชา
และช่ือปริญญาแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในกรอบนี้ได้ 

๓.๒  สาขาวิชาเคมี  
วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ  โครงสร้าง  สมบัติ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ของสสาร  มุ่งศึกษา  และท าความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ  และที่อยู่รอบ   ตัวเรา  ดังนั้น
การจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย
พื้นฐานเก่ียวกับสสารและกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนต้ังแต่ระดับอะตอม  โมเลกุล  
จนถึงสสารในระดับมหภาค  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  และแก้ปัญหา  อันจะน าไปสู่การพัฒนา  และ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่  มีทักษะด้านปฏิบัติการ  สามารถเลือกใช้วิธีและเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม  สามารถบูรณา
การความรู้และทักษะทางเคมีเข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ  โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

วิชาเคมีแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังนี้   เคมีเชิงฟิสิกส์   เคมีอนินทรีย์   เคมีอินทรีย์   เคมีวิเคราะห์ 
และชีวเคมี  นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อย ๆ ทางเคมีที่มีลักษณะของการน าความรู้ทางเคมีไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนเช่น  
เคมีเวชภัณฑ์  เคมีสิ่งแวดล้อม  วัสดุศาสตร์  เคมีนิวเคลียร์  เคมีเกษตร  เป็นต้น 

๓.๓ สาขาวิชาชีววิทยา  
วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของ 

ชีวิตพัฒนาการด้าน  ความคิด  พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น  ฟสิิกส์ 
เคมี  ธรณีวิทยา  เป็นต้น  ช่วยให้นักชีววิทยาสามารถเข้าใจสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต
(phylogenetic  relationship)  ซึ่งสามารถน าไปอธิบายพฤติกรรมของชีวิต  และพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ถึงแก่นแท้ของความจริงมากยิ่งข้ึนหรือ  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีความ 
เข้าใจได้ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต  (level  of  biological  organization)   และสุดท้าย 
เกิดความส านึกและตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต 

การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจ าเป็นต้องมีความรูท้ี่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยา 
ข้ันพื้นฐาน   ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูง   ซึ่งเป็น 
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าไปประยุกต์กับศาสตร์อ่ืนเพื่อความทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง
และเพื่อประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการ  สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร ชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนตอ่ไป  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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๓.๔ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ  
ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ด้วยหลักของเหตุและผลที่เช่ือมโยงตรงกัน  เพื่อท าความเข้าใจ  อธิบายและคาดการณ์
ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้น ๆ  โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง  หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก  เช่น  ระบบของอนุภาคมูลฐาน  ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก คือ  เอกภพ  เพื่อหา
ค าตอบที่ชัดแจ้ง  แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้  ที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็ม
ปัญญา  นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ  สามารถน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆได้  วิชาฟิสิกส์นี้มีความเก่ียวข้องและหรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  
คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์ในทางการแพทย์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ลักษณะของบัณฑิตต้องมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลักษณะร่วมกัน ดังนี้ 
  ๔.๑  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
  ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 ๔.๒  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ 
     พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๔.๓  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์ 
     นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และ 
   คณิตศาสตร์ 
 ๔.๔  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมีค าอธิบาย

หลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
 ๔.๕  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา 
    สังคม 
 ๔.๖  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 ๔.๗   มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ 
     ข้อมูล 
 ๔.๘   มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕  ด้านที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ๕.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑)   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(๒)   มีระเบียบวินัย 
(๓)   มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(๔)   เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(๕)   มีจิตสาธารณะ 

๕.๒  ด้านความรู้ 
(๑)   มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
(๒)   มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฏี 
 ในศาสตร์เฉพาะ 
(๓)   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(๔)   มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 
 (๑)   สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง 
  วิทยาศาสตร์ 
(๒) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
  ถูกต้องและเหมาะสม 
(๓)   มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่หลากหลายได้ 
          อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ๕.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑)   มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(๒)   มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(๓)   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
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 ๕.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑)   สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพือ่การวิเคราะห์ประมวลผลการ 
  แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(๒)  มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(๓)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม  
        และจ าเป็น 

      (๔)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

๖. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีจ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐หน่วยกิต  
โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  
      โดยแบ่งเป็นวิชาแกน  และวิชาเฉพาะด้าน  ดังนี้ 

   ๗.๒.๑  วิชาแกน  ประกอบด้วย  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมีจ านวนหน่วยกิต  
รวมไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
    ๗.๒.๑.๑  ทุกสาขาวิชาต้องเรียนกลุ่มวิชาแกน  โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  ดังนี้ 

-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต   
-  กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต   
-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต   

  ๗.๒.๑.๒   แต่ละหลักสูตรต้องจัดให้มีรายวิชาแกนใน  ๔ กลุ่มวิชาตามข้อ ๗.๒.๑.๑ เพิ่มเติม
อีกอย่างน้อย  ๒  กลุ่มวิชา โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  ตามเอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร 
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  ๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน  ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชาเฉพาะด้านเลือก   
จ านวนหน่วยกิตในหมวดนี้รวมกับจ านวนหน่วยกิตในข้อ  ๗.๒.๑  ต้องไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  

  ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
                   โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง  ๔  สาขา  สามารถสรุป 
ได้ดังตารางที่  ๑ 
 
ตารางที่  ๑  โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง  ๔  สาขาวิชา 
 

โครงสร้าง 
จ านวนหน่วยกิตข้ันต่ า 

คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๒.หมวดวิชาเฉพาะ  ๘๔ ๘๔ ๘๔ ๘๔ 

     ๒.๑  วิชาแกน  ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

     ๒.๒  วิชาเฉพาะด้าน  * * * * 

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ ๖ ๖ ๖ 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

 
* จ านวนหน่วยกิตเม่ือรวมกับวิชาแกนแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  

 
๘.    เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
         ในเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้ก าหนดหัวข้อรายวิชารวมถึงจ านวนหน่วยกิต 
ที่ต้องมีในหลักสูตร  โดยแยกรายวิชาออกเป็น  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก  
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๘.๑    วิชาแกน    ต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้  

คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
เคมีทั่วไปหรือพื้นฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
ชีววิทยาทั่วไปหรือพื้นฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพื้นฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 

 โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  คณิตศาสตร์   
   จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต   
   ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(๑)  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   
(๒)  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์   
(๓)  ปริพันธ์และการประยุกต์   
(๔)  อนุกรมอนันต์  
(๕)  ฟังก์ชันหลายตัวแปร   
(๖)  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร   
(๗)  อนุพันธ์ย่อย  

  เคมี (ทฤษฎี) 
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต   
  ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  ๗  หัวข้อ:   

(๑)  โครงสร้างอะตอม    
(๒)  ปริมาณสารสัมพันธ์    
(๓)  พันธะเคมี   
(๔)  สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน   
(๕)  ก๊าซ   
(๖)  ของเหลว  สารละลาย   
(๗)  ของแข็ง   
(๘)  อุณหพลศาสตร์   
(๙)  จลนพลศาสตร์   
(๑๐)  สมดุลเคมี  กรด – เบส  
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(๑๑)  เคมีไฟฟ้า   
(๑๒)  เคมีนิวเคลียร์   
(๑๓) เคมีอินทรีย์   
(๑๔)  เคมีสิ่งแวดล้อม 

 เคมี (ปฏิบัติการ)  
 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต   
 ประกอบด้วย  การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  และการทดลองที่
สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาเคมีทฤษฎี 
 ชีววิทยา (ทฤษฎี) 

 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต   
 ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้:  

(๑)สมบัติของสิ่งมีชีวิต  การจัดระบบสิ่งมีชีวิต  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์   
(๒) สารเคมีของชีวิต  
(๓) เซลล์และเมแทบอลิซึม  
(๔) พันธุศาสตร์ 
(๕) กลไกของวิวัฒนาการ  
(๖) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
(๗) โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  
(๘) โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์  
(๙) นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  

 ชีววิทยา (ปฏิบัติการ) 
 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต   
 ประกอบด้วยเนื้อหาที่เก่ียวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์และมีการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชา
ชีววิทยาทฤษฎี 
 ฟิสิกส์ (ทฤษฎี) 
 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต   
 ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยได้แก่   

(๑) กลศาสตร์   
(๒) การสั่นและคล่ืน 
(๓) อุณหพลศาสตร์  
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(๔) ของไหล  
(๕) สนามไฟฟ้า   
(๖) สนามแม่เหล็ก   
(๗) แสง  
(๘) เสียง  
(๙) ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

  ฟิสิกส์ (ปฏิบัติการ) 
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต   
  ประกอบด้วยเนื้อหาที่เก่ียวกับการทดลอง ที่สอดคล้องกับหัวข้อตามวิชาทฤษฎี 
 

 ๘.๒  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
      ๘.๒.๑     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 ประกอบด้วยเน้ือหาหลักที่จ าเป็นต้องเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  ดังนี้   

หลักการทางคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
พีชคณิตเชิงเส้น ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
แคลคูลัส  (เนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาแกน) ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
สมการเชิงอนุพันธ์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
พีชคณิตนามธรรม ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ตัวแปรเชิงซ้อน ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้ 
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 หลักการทางคณิตศาสตร์  
   จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และ
ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ  เซต ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น  
  พีชคณิตเชิงเส้น  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  เมทริกซ์ และดีเทอร์-มิแนนต ์ 
ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการข้ันมูลฐาน  ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  
การประยุกต์ 
  แคลคูลัส 
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ที่มีเนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแกน
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  ปริภูมิยุคลิด  อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ระบุทิศทาง   
การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร  ปริพันธ์หลายช้ัน  ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบ   ต่าง 
ๆ  ปริพันธ์ตามเส้น  ปริพันธ์ตามผิว  ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
  สมการเชิงอนุพันธ์  
   จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  สมการเชิงอนุพันธ์- 
อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์  สมการเชิงเส้น 
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรม    ฟู
เรียร์  ข้อปัญหาค่าขอบ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้   ระบบจ านวนจริง         ทอ
พอโลยีบนเส้นจ านวนจริง  ล าดับของจ านวนจริง  ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์      รีมันน์  
อนุกรมของจ านวนจริง      
  พีชคณิตนามธรรม  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  กรุป  ริง  ฟิลด ์ และ 
การประยุกต์  
  ตัวแปรเชิงซ้อน      
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  ระบบจ านวนเชิงซ้อน  การหา
อนุพันธ์  การหาปริพันธ์  อนุกรมลอเรนต์  ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
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  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน  
ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง  การประมาณค่าก าลัง
สองน้อยที่สุด  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับความ
น่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงแบบสุ่มที่ส าคัญ  การประมาณค่า  ช่วงแห่งความเช่ือม่ัน  การ
ทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอย  ค่าสหสัมพันธ์  การทดสอบ     ไคสแควร์  สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์  
  สัมมนา  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต  หมายถึงการน าเสนอบทความทางวิชาการใน 
สาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
 โครงงาน   
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ 
ทางวิชาการได้ 
 

  ๘.๒.๒    สาขาวิชาเคมี 
 ประกอบด้วยเน้ือหาหลักที่จ าเป็นต้องเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต  ดังนี้   

กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)   ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีอนินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)  ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีอินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีวิเคราะห์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ(ทฤษฎี  และหรือปฎิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 
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โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์ 
     (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปนี:้  กฏทาง 
อุณหพลศาสตร์  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  สมดุลเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผล   
กลไกของปฏิกิริยา  โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล  และการท านายสมบัติของสาร 
  ปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิตในหัวข้อ  ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  เช่น 
การหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา  อันดับปฏิกิริยา  การหาค่าคงที่อัตรา  การวัดสมบัติทางกายภาพ เป็นต้น 
  (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ  เช่น  เคมีนิวเคลียร์  เคมีคอลลอยด์ 
เคมีพื้นผิว  สมดุลเคมี  ไฟฟ้าเคมี  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล  เคมีค านวณ  เคมีเชิงแสง  อุณหพลศาสตร์ 
เชิงสถิติ  (statistical thermodynamics)  และการเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น 
  กลุ่มเคมีอนินทรีย์  
  (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต:  ทฤษฎีกรุปสมมาตรและ 
พอยท์ กรุป  สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล  สัญลักษณ์เทอม  ของแข็งอนินทรีย์  โครงสร้างผลึก   
เคมีโคออดิเนชัน  ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซ้อน  และกลไกปฏิกิริยา  

  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกิต  สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การสังเคราะห์ 
และการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารอนินทรีย์   สารประกอบเชิงซ้อน   ออร์แกนโนเมทัลลิก   
สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์ 
 (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ  เช่น  การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทางกายภาพบาง
ประการของสารอนินทรีย์  ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อน  การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน  
สารอนินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น 
 กลุ่มเคมีอินทรีย์  
 (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต: โครงสร้างหมู่ฟังก์ชันและ   
สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยา  การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่าง
ง่าย  
  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกิต  ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  เทคนิคการแยกสารอินทรีย์และการ
ท าให้บริสุทธิ์  ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย  
  (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ  เช่น  สเปกโทรสโกปี และการประยุกต์ทางเคมีอินทรีย์  
เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย์ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์  สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารเฮเทอโรไซคลิก  เคมีอินทรีย์เชิง
ฟิสิกส์  เป็นต้น 
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 กลุ่มเคมีวิเคราะห์  
  (๑) บังคับ ทฤษฎี จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปนี้:  
หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและการวิเคราะห์ 
ทางไฟฟ้าเคมี  
  ปฏิบัติการ  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต  โดยมีหัวข้อที่สอดคล้อง 
กับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน  การไทเทรตรูปแบบต่าง ๆ 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี  การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 
 (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ:  เช่น  หลักการเคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปีและการ
ประยุกต ์เช่น  absorption,  emission,  vibration  เป็นต้น  การวิเคราะห์เชิงความร้อน เช่น  TGA,  DSC,  DMA  เป็น
ต้น  การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือสมัยใหม่  เช่น  ICP, AAS,  GC-MS,  LC,  X-ray  เป็นต้น 
  กลุ่มชีวเคมี  
   บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต: โครงสร้างและหน้าที่ของ 
ชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน  เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 
  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกิต  ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การทดสอบทางกายภาพ 
และทางเคมีสารชีวโมเลกุล  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  การศึกษากลไก 
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี 
  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  (Multidisciplinary chemistry)  
   บังคับ  ทฤษฎี  และหรือปฏิบัติการ  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต:   
ความปลอดภัยทางเคมี  สเปกโทรสโกปี และวิชาใดวิชาหนึ่งที่เป็นบูรณาการของเคมีต่างสาขาหรือเคมีกับสาขาวิชา
อ่ืน ๆ  เช่น  มาตรวิทยา  (metrology)  ระบบการจัดการคุณภาพ  (quality  management:ระบบ  ISO)  เคมีชีวอนินทรีย์  
เคมีชีวอินทรีย์  นาโนเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีสะอาด  (green chemistry)  วัสดุ
ศาสตร์  และพอลิเมอร์ เป็นต้น 
  สัมมนา 
        จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต  หมายถึงการน าเสนอบทความทางวิชาการใน 
สาขาวิชาเคมีจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
 โครงงาน   
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางเคมี  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
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   ๘.๒.๓ สาขาวิชาชีววิทยา  
 

ประกอบด้วยเน้ือหาหลักที่จ าเป็นต้องเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า   ๔๑  หน่วยกิต  ดังนี้   
๘.๒.๓.๑ วิชาแกนสาขา  ประกอบด้วยวิชา ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  ๑๕     หน่วยกิต 

        ชีวเคมี(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)                  ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
       จุลชีววิทยา(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)           ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
        เคมีอินทรีย์(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)        ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
     ชีวสถิต/ิสถิติพื้นฐาน                               ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
 

๘.๒.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา  ประกอบด้วยวิชา*  ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  ๒๖  หน่วยกิต   
     วิวัฒนาการ                                                ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
    การสืบพันธ์ุและพันธุกรรม                       ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
    การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
    โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์                   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต          ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
    การพึ่งพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต 
    สัมมนา   ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
    โครงงาน   ไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วยกิต 
 
   * การต้ังช่ือรายวิชาข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน 
 

 วิชาที่ก าหนดประกอบด้วยเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 วิวัฒนาการ  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ :  
มโนทัศน์ของดาร์วิน (Darwinian  concepts) การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลาย   ต้นไม้วิวัฒนาการและ
ช่วงเวลา  (evolutionary  tree(s) and timeline)   พันธุศาสตร์ประชากร  
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 การสืบพันธ์ุและพันธุกรรม  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ :  
พันธุศาสตร์คลาสสิค (classical genetics )  ได้แก่  พันธุศาสตร์ของเมนเดล  การวิเคราะห์เพดิกรี  การแยกโครโมโซม 
วัฎจักรเซลล์  การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส  วัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ   โครงสร้างจี
โนม เป็นต้น  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม  ได้แก่  พันธุกรรมระดับโมเลกุล  การถอดรหัส   การแปลรหัส   มิวเท
ชัน  การควบคุมการท างานของยีน   
พันธุวิศวกรรม เป็นต้น 
  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ :  
ประวัติวิวัฒนาการ (phylogeny)  เคร่ืองมือในการศึกษาการจัดระบบ  ความหลากหลายและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต
เป็นระบบต่าง ๆ  
  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์   
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ : โมเลกุล
ชีวภาพ  (biomolecules)  โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต ส่วนที่ห่อหุ้ม
เซลล์  วัฎจักรเซลล์และการควบคุม   การเปล่ียนสภาพของเซลล์ วิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์ 
  กายวิภาคและสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต 
 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ : พลังงานและ
สมดุลของสาร  โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเย่ือของพืชและ/หรือสัตว์  ระบบอวัยวะ   การท างานและ 
การควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (พืช และ/หรือสัตว์)   
 การพึ่งพาต่อกันระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   
      จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ : นิเวศวิทยา
ระดับสิ่งมีชีวิต  ระดับประชากร  ระดับชุมชน  สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ  ชีววิทยาการอนุรักษ์ 
 สัมมนา 
 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑ หน่วยกิต  หมายถึงการน าเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยา
จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
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 โครงงาน 
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการท าวจิัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ 
ทางวิชาการได ้ 

   ๘.๒.๔  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
             ประกอบด้วยเน้ือหาหลักที่จ าเป็นต้องเรียนในหลักสูตรเป็นวิชาที่อยู่ในหมวด  ๗.๒.๒ 
รวมกัน  ต้องไม่น้อยกว่า  ๒๘  หน่วยกิต  ดังนี้ 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ข้ันกลางและข้ันสูง ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
กลศาสตร์คลาสสิก ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
กลศาสตร์ควอนตัม ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
การสั่นและคล่ืน ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
หลักที่จ าเป็นต้องเรียนในหลักสูตร 
 กลศาสตร์คลาสสิก  
   จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต   ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้   
กลศาสตร์แบบนิวตัน  การสั่น  การเคล่ือนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย  การเคล่ือนที่ของระบบอนุภาค   
แรงศูนย์กลาง  กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบื้องต้น 
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 กลศาสตร์ควอนตัม  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้   
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม  ฟังก์ชันคล่ืนและความหมายของฟังก์ชันคล่ืน  ตัวด าเนินการ  
สมการชเรอดิงเงอร์  ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ 
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้   
ไฟฟ้าสถิตย์  แม่เหล็กสถิตย์  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง  ข้อปัญหาค่าขอบ  สมการแมกซ์เวลล์ 
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง 
  ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ 
กฎต่าง ๆ   ทางอุณหพลศาสตร์   เอนโทรปี   การเปลี่ยนเฟส   สถิติแบบแมกซ์เวลล์ - โบลต์ซมันน์   
เฟร์มี-ดิแรก   และโบส์-ไอน์สไตน์ 
  ฟิสิกส์ยุคใหม่  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้   
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  ฟิสิกส์ของอะตอม สมบัติของของแข็ง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน   
 การส่ันและคล่ืน (Vibrations and Waves)  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้  การสั่นแบบต่าง ๆ  
สมการคล่ืนในหลายมิติ  คล่ืนเคล่ือนที่  สมบัติของคล่ืน  การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้   
สมการเชิงอนุพันธ์  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้อปัญหาค่าขอบ  เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ช้ันสูง  อนุกรม   
 ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์ 
 สัมมนา  
  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า   ๑   หน่วยกิต   หมายถึงการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
ในสาขาวิชาฟิสิกส์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
 โครงงาน 
 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
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 ๘.๓ วิชาเฉพาะด้านเลือก 
 ใหส้ถาบันอุดมศึกษาก าหนดวิชาเฉพาะด้านเลือก   ที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของสถาบันนั้น ๆ โดยมี
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะด้านเลือก  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  และวิชาแกน  รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๘๔ 
หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้  
  ๘.๓.๑   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
           เลือกรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรสาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ให้เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์   
 ๘.๓.๒   สาขาวิชาเคมี 

  เลือกรายวิชาข้ันสูงใน  กลุ่มเคมีวิเคราะห์  กลุ่มเคมีอินทรีย์  กลุ่มเคมีอนินทรีย์  กลุ่มเคมีเชิง
ฟิสิกส์และรายวิชากลุ่มชีวเคมี  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

 ๘.๓.๓    สาขาวิชาชีววิทยา 
  เลือกรายวิชาที่เก่ียวข้องกับชีววิทยาเพิ่มเติม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

 ๘.๓.๔    สาขาวิชาฟิสิกส์   
   เลือกรายวิชา  เช่น  ทัศนศาสตร์  กลศาสตร์เชิงสถิติ  สวนศาสตร์  (acoustics)  ฟิสิกส์สถานะ

แข็ง  ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค  ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์  สัมพัทธภาพ  เป็นต้น 
 

๙.  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลเรียนรู้ 
  สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงเงื่อนไขการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงสภาพที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้แต่ละประเภท 

โดยผู้สอนเข้าใจความส าคัญ ท าให้เกิดการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตร  รวมทั้งสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่
แยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๙.๑   กลยุทธ์การสอน   
      สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางที่สถาบันใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิด
การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร  อันจะท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่ก าหนด และ
สามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ 
  กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรายวิชาตามหลักสูตร  เพื่อให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธีวิจัยเพื่อหาความรู้  นอกจากนี้ยังต้องก าหนดวิธีการเพื่อ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้นให้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง  หรือหลายรูปแบบ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 ๙.๑.๑  การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความจริงแบบ
วิทยาศาสตร์ และใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ 
      ๙.๑.๒ การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนคิดและ
ด าเนินการเรียนรู้  ก าหนดวัตถุประสงค์  เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้     การแนะน าของอาจารย์ผู้สอน  
เป็นการส่งเสริมให้เข้าใจและเรียนรู้การแก้ปัญหา  วิธีการนี้เหมาะกับการสอนภาคปฏิบัติในห้องทดลอง  

๙.๑.๓  การสอนแบบเน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อมกับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียน
สามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้พร้อมทั้งมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริง  รูปแบบและวิธีการสอนอาจเป็นการ
บรรยายโดยยกตัวอย่างประกอบ  การอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 ๙.๑.๔ การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์  การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่  การสร้าง
ผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
   (๑)  การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์  เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์   
และพัฒนางานจากความคิดเห็น  โดยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นจากการเขียนรายงานหลังจากได้ทดสอบความคิด
กับผู้ร่วมงาน  และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นต้น 
   (๒)  การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่  เป็นการสอนที่
พัฒนาจากงานวิจัย  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนางานเพื่อให้เกิดความคิดใหม่  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้
โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   (๓)  การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี  มองเห็นปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และหาแนวทางแก้ไข 
 ๙.๑.๕  การสอนแบบสาธิต  เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สังเกตข้ันตอนการปฏิบัติด้วยการเห็นตัวอย่าง 
พร้อมการอธิบายและอาจให้ผู้เรียนฝึกท าหรืออภิปราย ซักถามไปพร้อมกัน 
 ๙.๑.๖  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย  เป็นการสอนที่มุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน  และ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  หรือระดมความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับ
บทเรียน  ผู้สอนอาจจัดรูปแบบสัมมนา  อภิปรายแบบฟอร่ัม  แบบกลุ่มย่อย  แบบโต้วาที  เป็นต้น 
  นอกจากนี้สถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์และพันธกิจในการผลิตบัณฑิต  ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
        ๙.๒   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  สถาบันต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ และ 
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ต้องประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบทุกด้าน  วิธีการวัดผลท าได้
หลายรูปแบบ  เช่น  การสอบข้อเขียน  ซึ่งอาจมีการสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน  และสอบปลายภาคเรียน  วัดและ
ประเมินจากการศึกษาค้นคว้าแล้วน าเสนอผลต่อช้ันเรียน  การน าเสนอเป็นรายงาน  การอภิปราย   
การประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยต้องใช้วิธีการวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้เหมาะสม   
โดยต้องประเมินได้ถูกต้องเที่ยงตรง  มีความน่าเช่ือถือโดยเกณฑ์ของการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
แต่ละสถาบันและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
  ๙.๒.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
              ใช้การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  การประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ัน  การประเมินผล
งานที่มอบหมาย  และการก าหนดแนวปฏิบัติ 
  ๙.๒.๒ ด้านความรู้ 
              ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การน าเสนอรายงานและผลงาน  
การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน 
  ๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
              ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การน าเสนอรายงานและผลงาน
สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 
  ๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              ใช้การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  ประเมินจากการท างานกลุ่มและงานที่ 
มอบหมาย  ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การแสดงความคิดเห็นในขณะร่วม
อภิปรายในช้ันเรียน  หรือประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย  ตลอดจนประเมิน 
จากการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน 
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมี
ผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑๐.๑ ในระดับภาควิชา 
 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการก าหนดระบบและกลไกในการ
ด าเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ การประเมินผล และอาจน าสู่
การจัดตั้งคลังข้อสอบของแต่ละภาควิชา  
 ๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร 

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาที่มีความพร้อมอาจ
ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบ โดยการจัดสอบประมวลผลการจบการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลายแหล่ง เช่น จากแหล่ง
ฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการยืนยันผลการเรียนรู้ที่ได้รับ นอกจากนั้นอาจมี
การวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

          ๑๑.๑   คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษา 
  (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก าหนด 
  (๒)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ  ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก าหนด 
 ๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
    การเทียบโอนผลการเรียนรู้จะเทียบโอนได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
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๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีจ านวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือฉบับล่าสุด  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้เป็นไปตามเกณฑ์                
การประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

(๒)   ส าหรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓)   สถาบันต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในจ านวน  ที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและ
ลักษณะของสาขาวิชา  

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ควรมีทรัพยากรเพื่อการจัด 
การเรียนการสอน  ดังนี้ 
 

(๑)   อาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนการสอน  โดยควรจัดห้องเรียนที่มีสื่อ 
และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

(๒)   ห้องท างานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานของอาจารย์และบุคลากร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๓)   ห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อการสอนและการวิจัย 
(๔)   จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ตลอดจนหนังสือหรือต าราที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 

(๕)   การส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็น  และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  (๖)  หนังสือหรือต ารา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้องและ 
วารสารวิชาการในจ านวนที่เหมาะสม 
  (๗)  อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการเรียนการสอน 
 
๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
          สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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 ๑๔.๑  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา  ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษา   ระเบียบปฏิบัติ   แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ   รวมทั้งการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑๔.๒  การพัฒนาคณาจารย์ 
          (๑)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน  และการวัดการประเมินผล 
การเรียนรู้  
          (๒)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน  
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
          (๓)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม  สนับสนุน  และจูงใจ  ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการใน 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และหรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับ 
ชาติและนานาชาติ 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขานี้  ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

(๒)   มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ  มคอ. ๒  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 (๓)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ  มคอ. ๓ 
และ  มคอ. ๔  อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 (๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ  มคอ. ๕  และ  มคอ. ๖  ภายใน  ๓๐  วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา 
  (๕)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๗  ภายใน  ๖๐  วัน  หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
  (๖)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน  มคอ. ๓  
และ  มคอ. ๔  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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  (๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ. ๗  ปีที่แล้ว 
  (๘)  อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
  (๙)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
 (๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี)  ได้รับการพัฒนาวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ต่อปี 
  (๑๑)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  เฉล่ียไม่น้อยกว่า๓.๕  
จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 
  (๑๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉล่ียไม่น้อยกว่า  ๓.๕  จากคะแนน 
เต็ม  ๕.๐ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ  
หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียด 
ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้ รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมด  อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปี
การศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป                     ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
          สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑๖.๑  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรใน
หัวข้อต่าง ๆ  ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๑๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่าง 
น้อย  ๕  คน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย  ๒  คน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คนเพื่อ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย
มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  มคอ. ๒  (รายละเอียดของหลักสูตร) 
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 ๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามข้อ  ๑๖.๒  นั้น  
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตน  
มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืน ๆ  เพื่อให้เป็นไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ  และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ 
หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา  โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (curriculum  mapping)  เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชา 
ในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ด้านใดบ้าง  
  ๑๖.๔  จัดท ารายละเอียดของรายวิชา  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามที่ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตร  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๓  (รายละเอียดของรายวิชา)  และแบบ  มคอ. ๔  
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม)  ตามล าดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า  แต่ละรายวิชาจะท าให้เกิด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเร่ืองใดบ้าง  สถาบันฯ  ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา  จัดท ารายละเอียด 
ของรายวิชาทุกรายวิชา  รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 
 ๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ  อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบันฯ  ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท า 
และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ให้ชัดเจน 
 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่สภาสถาบันฯ  อนุมัติ 
 ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ  ๑๖.๕  แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  
รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้วให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  ซึ่ง
รวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๕  (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา)และแบบ มคอ. ๖  
(รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรใน
ภาพรวมประจ าปีการศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษาโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๗   
(รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร)  เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน   
กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ 
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ 
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ 
มคอ. ๗  (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร)  เช่นเดียวกับการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร  
ในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์ 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและหรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  บันทึกในฐานข้อมูลหลักฐาน
เพื่อการเผยแพร่  (Thai  Qualifications  Register: TQR) 
        ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 สภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548” 

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒว่าด้วย ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ด้วย 
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 “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
 “คณบด”ี หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของส่วนงานใน
ก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี ้
 6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 30 สัปดาห์ 
 6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี ้
  6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

 6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา ปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

 ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1 - 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้  
 6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 จ านวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนช่ัวโมงการเรียนตามที่
ก าหนดไว้ตามข้อ 8 
 ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
ช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 
 ใหแ้ต่ละหลักสูตรก าหนดใหชั้ดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 
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 ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า 15 ช่ัวโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตที่เหลือส าหรับลงทะเบียนตามหลักสูตร
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 ส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหน่วย
กิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตก าหนด
ไว ้ดังนี ้

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 
135 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์หรือ 45 ถึง 180 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอน
ได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิตกับ
ช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 
ข้อ 9 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้
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9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 
 9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของ
ผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 ข้อ 10 การนับเวลาการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี   โดยมี
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี ้
  11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
  11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี ้
   11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
   11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
   11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
   11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
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   11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84  หน่วย
กิต 
   หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดย
วิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิต  ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  12.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  12.2 ส าเร็จการศึกษา  ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  12.3 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
  13.1 สอบคัดเลือก 
  13.2 คัดเลือก 
  13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 14 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน  เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  เป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะเข้าเป็นนิสิต  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว  และเม่ือได้รับอนุมัต ิต้องมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

  16.1 ก าหนดวันและวธีิการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใดลง ทะเบียนเรียน หรือ ช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการ ศึกษานั้น 
 16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  ทั้งนี้ นิสิตต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

 16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียน รายวิชา
ดังกล่าวมาก่อน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ข้อ 17 จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ 
  17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต  ส าหรับนิสิต
สภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกต ิ

 17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 17.3 นิสิตอาจย่ืนค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

 17.4 นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตที่เหลือได้ 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบ
ทวิภาค 
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ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 18.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม 
 18.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่ต่ าสุดแต่ไม่

เกินจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา    
 18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไม่ต้องสอบ 
 18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต   

แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  โดยการอนุมัติ
จากคณบดี 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง  ๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึงจะมี
สิทธ์ิเขา้สอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 
 ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา 

21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับข้ัน  ดังนี ้
ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 
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21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับข้ัน ให้ประเมินผลใช้
สัญลักษณ์ ดังนี ้ 

สัญลักษณ์                  ความหมาย 
S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 21.3 การให ้ E  นอกจากข้อ 21.1  แล้ว  สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
          21.3.1 นิสิตสอบตก 
  21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 

 21.4 การให ้ S  หรือ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต แต่คณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับข้ัน หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้
สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้
ผ่านได ้จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 21.5 การให ้ I  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย  หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับ
อนุมัติจากคณบด ี

21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา   เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ ์
 21.6 การด าเนินการแก้  I   นิสิตจะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์  I  ให้เสร็จสิ้นภายใน  4  สัปดาห์ เพื่อ ให้ผู้สอน
แก้สัญลักษณ์   I  หากพ้นก าหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์  I  เป็นค่าระดับข้ัน  E  ทันที 
 21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ข้ึนไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาในหลักสูตร
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 



147 

 21.8 การให ้ W  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
     21.8.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19 
  21.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27 
  21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
  21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปล่ียนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจาก    การป่วย  หรือเหตุอัน
สุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 

 21.9 การให ้AU จะกระท าในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นับหน่วย
กิต ตามข้อ 18 
 21.10 การให ้IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 
 21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมส าหรับนิสิตที่รับโอนจากสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืน เม่ือ
ส าเร็จการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
  21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหากพร้อมทั้งระบุ
ช่ือสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย 
  21.12.2 ค านวณค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

   ข้อ 22 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
   22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได ้ E  ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเลือกรายวิชาอ่ืน
ที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือ
หัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 
   ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาดังกล่าวได้ 
   22.2 ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปล่ียนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาที่สอบได้  E  ในวิชาบังคับของ
วิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้  
ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร
ของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่  และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัด วิชาที่
เลือกเรียนแทนน้ีจะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโทใหม่ 

 ข้อ 23  การนับหน่วยกิตและการค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ีย 
   23.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับข้ันเฉล่ีย   ให้นับจากรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดับข้ัน   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 
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   23.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วย
กิตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ข้ึนไปเท่านั้น 
   23.3 ค่าระดับข้ันเฉล่ียรายภาคการศึกษา  ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นโดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง   หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรว
มของภาคการศึกษานั้น 
          23.4 ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาค
การศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ัน ของแต่
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
   23.5 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค านวณ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน 
    23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได ้ IP  รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับข้ันเฉล่ียราย
ภาคการศึกษานั้น  แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผล 

 ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
   นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดังนี้ 
   24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ 
   24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเล่ือนการเสนอช่ือขอรับ
ปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ 
   24.3 พ้นจากสภาพนิสิต 
   การพิจารณาการทจุริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 
 ข้อ  25  สถานภาพนิสิต เป็นดังนี ้
   25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
    25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
    25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
   25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา 
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    25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
    25.2.2 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด 
    25.2.3 นิสิตที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้า
ร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เม่ือได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสามัญ 

 ข้อ 26 การจ าแนกสภาพนิสิต 
   สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ 
   26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์  ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  หรือนิสิตที่สอบได้
ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99  แต่ยังไม่พ้น
สภาพนิสิต ภายใต้ข้อ 29.3.5  และ 29.3.6 
   การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา นิสิตเต็มเวลาที่เรียน
ภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ 27 การลาพักการเรียน 
   27.1 นิสิตอาจย่ืนค าร้องลาพักการเรียนได ้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
    27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก
หรือรับการเตรียมพล 
    27.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน 
    27.1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
    
    27.1.4 มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว  อาจย่ืนค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา 
   27.2 การลาพักการเรียน นิสิตต้องย่ืนค าร้องภายใน 4  สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และ
จะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 
   27.3 การลาพักการเรียน  ให้อนุมัติคร้ังละ  1  ภาคการศึกษา  ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลา
พักการเรียนต่อไปอีก  ให้ย่ืนค าร้องใหม่ตามข้อ 27.2 
   27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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 ข้อ 28 การลาออก 
   นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  ให้ย่ืนค าร้องต่อคณะที่นิสิตศึกษาอยู่
และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต 
   นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   29.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39 
   29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 
   29.3 ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี ้
    29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ยกเว้น   กรณี
ตามข้อ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 
    29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2 
    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 
    29.3.4 เม่ือค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 1.50 
    29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็นเวลา 2  ภาค
การศึกษาต่อเนื่องกัน 
    29.3.6 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
    29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ  9  หรือได้ค่าระดับข้ันเฉล่ีย
สะสมต่ ากว่า  2.00 
    29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต 
    29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
    29.3.10 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
    29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 
   29.4 ถึงแก่กรรม 
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หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 
 ข้อ 30 การเปล่ียนสถานภาพ 
   30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปล่ียนสถานภาพ
ตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปล่ียนสภาพให้ถูกต้อง 
   30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 31 การย้ายคณะ 
   31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้ทั้งนี้
นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 
   31.2 นิสิตต้องย่ืนค าร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า  60  วันก่อนการลง ทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ประสงค์จะย้าย  การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามระเบียบของ
คณะนั้น ๆ  การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือ  ได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา 
   31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมด้วย 
   31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

 ข้อ 32  การเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโท 
   นิสิตสามารถเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาค หรือหัวหน้าสาขาวิชา
หรือประธานหลักสูตรที่เก่ียวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต 
   สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดช่ือออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่างย่ิง
เท่านั้น และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   34.1 สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร  และได้รับ
อนุมัติจากคณบด ี
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   34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน  อุดมศึกษาอ่ืนตาม
ข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36 
   34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะยึดถือ
การรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือ
ว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

 ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ  
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้  โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการก าหนด 
   35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการ
เทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36 
   35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปีการศึกษาแต่
ต้องไม่เกิน 2 เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จ านวนหน่วยกิตที่เหลือ  และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญา
บัณฑิตเกียรตินิยม 

 ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี ้
   36.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
   36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาที่ขอเทียบ 
   36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา 
   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับข้ัน  C   หรือค่าระดับข้ัน
เฉล่ีย  2.00  หรือเทียบเท่า 
   36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ต้องสอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ
ข้ัน  B  หรือค่าระดับข้ันเฉล่ีย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามเกณฑ์และข้อก าหนดเพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบ
โอน 
   36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นิสิตขอ
โอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
   36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระท าได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวม
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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   36.8 ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้ได้ทั้งหมดที่
มิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
   มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได้ทั้งนี้ นิสิตต้องศึกษาให้ครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 8 
การขอรับและการให้ปริญญา 

 
 ข้อ 38  การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย
ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย  1  เดือน 

 ข้อ 39 การให้ปริญญา 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  เสนอช่ือ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   39.1 ปริญญาบัณฑิต 
    ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
    39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 
    39.1.2 ได้รับการประเมินผล  S  ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด  ส าหรับ
หลักสูตรที่มีการก าหนดไว้ 
    39.1.3 ได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
    ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้  จะต้องก าหนด ให้มีค่า
เทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
   39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
    ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลา และมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
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    39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1  และข้อ 39.1.2 
    39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ ไม่นับภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
    39.2.3 ได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.25  ข้ึนไป 
    39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า  C 
   39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
    ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลา และมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
    39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1  และข้อ 39.1.2 
    39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
    39.3.3  ได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.60  ข้ึนไป 
    39.3.4  ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า  C 
 

หมวด 9  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
   40.1 การบริหารหลักสูตร 
   40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
   40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
   โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 ข้อ 42 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง 
   จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ไม่น้อยกว่า 5 คน 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน  และในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ
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ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
ทั้งนี้อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
   ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน  อาจารย์
ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

 ข้อ 43 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับ ก่อน  
โดยที่ข้อความเดิมเอ้ือประโยชน์แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช้  ให้อธิการบดีมีอ านาจ
พิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้  จนกว่านิสิตนั้นจะพ้นสภาพนิสิต 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 

 
 
  
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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