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5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย   เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียน

การสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปี
การศึกษา 2560 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2560 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ 
8.2 บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Quality Control) 
8.4 นักวิชาการด้านชีววิทยา 
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(Technology and Innovation) เพ่ือเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี
ในศาสตร์ต่าง ๆ  ปัจจุบันเป็นช่วงของการเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ซึ่งยังคงยึดกรอบแนวคิดและหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเทศไทย ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ถึงแม้ว่า ในอดีตที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร สู่โมเดล
ปัจจุบันประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักโดยสภาวะที่เป็นอยู่ขณะนี้ต้องเผชิญกับดักส าคัญคือกับดัก
ความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ที่ เป็นอุปสรรคในการน าพา
ประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น จึงถือเป็นความท้าทายและวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้น าเสนอ
โมเดลใหม่ ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–based Economy) โดยมี  5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซึ่ งสองในห้ากลุ่มประกอบด้วย กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) และกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาเป็นอย่างมาก ชีววิทยาเป็นพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญของทั้งสองกลุ่ม และมีบทบาทต่อการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นการน าเอาชีววิทยามาประยุกต์จะเป็น
กลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จากผลของการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การ
เป็นกลไกเพ่ือการพัฒนาคน  พัฒนาสังคม  เป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน  โดยการสร้างและพัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ  
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้รู้ ปราชญ์ และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ น า
ความรู้มาถ่ายทอด จัดการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
สถาบันการศึกษา ให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 

ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ท าให้ประชากรที่อยู่ในวัย
ท างานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้กับการ
น าไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งก าลังคน
ระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเป็นจุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 

ดังนั้นการส่งเสริมด้านก าลังคนทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะชีววิทยา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสอง
ในห้ากลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคการเกษตรและกลุ่มสุขภาพ จึงมี
ความส าคัญ ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง
พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย พัฒนาระบบการเรียนรู้ และมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะ
ก าลังคนทั้งระบบการศึกษา  มหาวิทยาลัยในฐานะกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

การพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชา
ชีววิทยาจึงเป็นส่วนส าคัญในการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผ่านการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง พร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของประเทศไทย 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่รับผิดชอบผลิต
บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยา เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ โดยตระหนักดีถึง
บทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ ควบคู่กับสมรรถนะในการท างาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบ
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตาม
สมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence, Corporate and Social 
Responsibility,  International Recognition และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว   9 
ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  (2) คิดเป็น ท าเป็น  (3) หนักเอา เบาสู้  (4) รู้กาลเทศะ  (5) เปี่ยมจิตส านึก
สาธารณะ  (6) มีทักษะสื่อสาร  (7) อ่อนน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบุคลิก  (9) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่
พึงมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ  ความต้องการของชุมชนและสังคม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาชีววิทยาอ่ืนของสถาบัน 
 นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์  และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีการบริหาร
จัดการดังนี้ 
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13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญา

ตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 102 ชีววิทยา 2 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

13.3 การบริหารจัดการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา

ชีววิทยา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ด าเนินการ/ก ากับ/ดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาบนรากฐานของความเข้ าใจธรรมชาติด้วยหลักการทาง
ชีววิทยา 

1.2 ความส าคัญ 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎี และหลักการทางความคิด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ถูกก าหนด
โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของแต่ละสาขารายวิชา  ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านชีววิทยา และ
ชีววิทยาประยุกต์ ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการกลไกธรรมชาติของแต่ละ
รายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอ้ือต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณา
การ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ด้านสาขาวิชาชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสามารถวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาทางชีววิทยาหรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ 

ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนเองในด้านชีววิทยาได ้
3. มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะ SCI 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2.1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนทุกปี
การศึกษา 

2.1.1  มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนจากนิสิต 
2.1.2  มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 
2.1.3  มีการปรับปรุงการเรียน
การสอนเป็นแบบ active 
learning มากขึ้น 
 

2.1.1  ผลประเมินอาจารย์
ผู้สอน (ปค.003) ผลประเมิน
รายวิชา (ปค.004) และผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2.1.2  รายงานผลการเรียนรู้ 
และ/หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3-7) 
2.1.3  เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์ 
การสอน (มคอ.3-7) 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานของสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

2.2.1  วิเคราะห์และวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
มีส่วนได้เสีย 
2.2.2  มีการประเมินหลักสูตร
จากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

2.2.1  รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 
2.2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
2.2.3  ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต/บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มี ภาคฤดูร้อนโดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 (ท้ังนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3.2  มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือปรับพ้ืนความรู้และ

เตรียมความพร้อมให้นิสิต 
2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

หน่วย : คน 
 จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

ระดับ 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - -    60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

 
2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมวดการจดัการเรียนการสอน      
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 
2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านกังานและวัสดุการเรียนการสอน) 470,000 940,000 1,410,000 1,880,000 1,880,000 
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 70,000 140,000 210,000 280,000 280,000 
4. งบพัฒนาบุคลากร 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
5. งบสนับสนุนการวิจยั 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 70,000 140,000 210,000 280,000 280,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง           
1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 
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 3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต 
และกลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ   

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ม
บูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ดังนี้ 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111                  Thai for Communication  
   
 1.1.2  ภาษาอังกฤษ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1   
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2  
   
                       1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต  ดังนี้ 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียน 8  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
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มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens  

   
 22. วิชาเลือก  

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย 
ดังนี้ 
                       2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment  
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  
มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle  
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life  
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy  
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  
 
                       2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue  
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution for Living  
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์     3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens  
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4 
SWU 262 History and Effects on Society  
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society  
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization  
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy  
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research  
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation  
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise  
   
                       2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
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มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  

 
    3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต  ดังนี้ 

1.   วิชาแกน   ก าหนดให้เรียน 41 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                     1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ก าหนดให้เรียน 26  หน่วยกิต  ดังนี้ 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I  
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II  
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
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   
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คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)                              
CH 101 General Chemistry II  
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)                
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  

 

                     1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน  15 หน่วยกิต  ดังนี้ 
คม 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH 221 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  
ชว 202 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
BI 202 Biostatistics  
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201  Microbiology   
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology  

2.   วิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 

            2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  
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           2.2   วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ก าหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 
BI 203 Cell Biology  
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
BI 261 Ecology  
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา   1(0-3-0) 
BI 291 Ecology Laboratory  
ชว 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BI 303 Evolution  
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity  
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics  
ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 354 Anatomy and Physiology  
ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
BI 394 Anatomy and Physiology Laboratory  
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 481 Seminar in Biology I  
ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 482 Seminar in Biology II   
ชว 491 ฝึกงาน 2(0-6-0) 
BI 491 Internship  
ชว 492 โครงงาน 2(0-6-0) 
BI 492 Project  
ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
BI 493 Independent study in Biology  

   

           2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต จากรายวิชาที่อยู่ในกลุ่ม
ต่อไปนี้ ตามกลุ่มวิชาที่นิสิตสนใจ 
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กลุ่มวิชาสัตววิทยา 

ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 

BI 201 Protozoology  

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  

ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 3(3-0-6) 

BI 355 Ethology   

ชว 372 หลักระบาดวิทยา 3(3-0-6) 

BI 372      Principle of Epidemiology  

ชว 373 การเพาะเลี้ยงในน้ า 3(3-0-6) 

BI 373 Aquaculture  

ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 

BI 391 Microtechniques  

ชว 421 ปักษีวิทยา 3(2-3-4) 

BI 421 Ornithology  

ชว 422    สังขวิทยา 3(3-0-6) 

BI 422 Malacology  

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

BI 453 Pathophysiology  
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ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(3-0-6) 

BI 454 Immunology  

ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3(3-0-6) 

BI 456 Neurobiology  

ชว 494 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน 1(0-3-0) 

BI 494 Immunology Laboratory  

 

กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 

ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 

BI 211 Plant Morphology  

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 

BI 272 Plant Tissue Culture  

ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4) 

BI 311 Plant Anatomy  

ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด 3(2-3-4) 

BI 312 Comparative Anatomy of Seed Plants  

ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ 3(2-3-4) 

BI 313 Wood Anatomy  

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 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 

BI 413 Ethnobotany  

ชว 414 เฟิร์นวิทยา 3(2-3-4) 

BI 414 Pteridology  
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ชว 451 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 

BI 451 Plant Physiology  

ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3(2-3-4) 

BI 452 Plant Hormones  

ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3(2-3-4) 

BI 457 Plant Response to Physical Environment  

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  

 

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล 

ชว 343 พันธุศาสตร์ของเซลล์ 3(3-0-6) 

BI 343 Cytogenetics  

ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

BI 431 Plant Molecular Biology  

ชว 432 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลเบื้องต้น 3(3-0-6) 

BI 432 Introduction to Molecular cell biology  

ชว 441     มนุษยพันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 

BI 441 Human Genetics  

ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 

BI 442 Genetic Engineering  

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2(1-3-2) 

BI 443 Introduction to Bioinformatics  

 

กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 

BI 361 Plant Ecology  
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ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6) 

BI 363 Animal Ecology  

ชว 364 ชีวภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 

BI 364 Biogeography  

ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 

BI 463 Marine Biology   

ชว 465 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 

BI 465 Conservation Biology  

ชว 475 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) 

BI 475 Population Biology  

ชว 476 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

BI 476 Environmental Biology  

ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 402 Special Topics in Biology I  

ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 

BI 403 Special Topics in Biology II  

 

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย   ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.   ความหมายของรหัสตัวอักษร 
คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
ชว  หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสถิติ 
วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 
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2.  ความหมายของรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ 
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง สัมมนา 
2 หมายถึง โครงงาน 

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

4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาชีววิทยา วิชา ชว 
0 หมวดวิชา เซลล์-ชีววิทยาทั่วไป 
1 หมวดวิชา พฤกษศาสตร์ 
2 หมวดวิชา สัตววิทยา 
3 หมวดวิชา ชีววิทยาโมเลกุล 
4 หมวดวิชา พันธุศาสตร์และการเจริญ 
5 หมวดวิชา สรีรวิทยา 
6 หมวดวิชา นิเวศวิทยา 
7 หมวดวิชา ชีววิทยาประยุกต์ 
8 หมวดวิชา การวิจัยและสัมมนา 
9 หมวดวิชา เทคนิคและฝึกงาน 

5.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)   9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา  กลุ่มวชิาภาษา  
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ  3(2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการ 3(2-2-5) 
สื่อสาร 1  สื่อสาร 2  
กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

กลุ่มวชิาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 มศว 161 มนุษยใ์นสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    
  มศว 131 ลีลาศ  1(0-2-1) 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 หน่วยกิต 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
คณ 115  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คณ 116  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)    3 หน่วยกิต 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) กลุ่มวชิาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 
 

  มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    1 หน่วยกิต   
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1)   
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 หน่วยกิต   
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)   
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1)   
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
วิชาแกนสาขา (บังคับ) 4 หน่วยกิต วิชาแกนสาขา (บังคับ)    7 หน่วยกิต 
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วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) คม 221 เคมีอินทรยี ์ 3(3-0-6) 
วจช 202 ปฏิบัติการจลุชีววิทยา 1(0-3-0) คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
  ชว 202 ชีวสถิต ิ 3(2-3-4) 
วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)    4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ) 4 หน่วยกิต 
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) ชว 203 ชีววิทยาของเซลล ์ 4(4-0-8) 
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2 หน่วยกิต 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
วิชาแกนสาขา (บังคับ) 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 11 หน่วยกิต 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) ชว 304 การจดัระบบและความหลากหลายทาง

ชีววิทยา 
4(4-0-8) 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4 หน่วยกิต ชว 394 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 
1(0-3-0) 

ชว 341 พันธุศาสตร ์ 4(3-3-6) ชว 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3-6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก 3-7 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต   
รวมจ านวนหน่วยกิต 17-20 หน่วย

กิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต 16-20 หน่วย

กิต 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านบงัคับ 4 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต 
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
ชว 491 ฝึกงาน 2(0-6-0) ชว 492 โครงงาน 2(0-6-0) 
ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา 1(0-2-1) วิชาเฉพาะด้านเลือก 6-7 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 5-14 หน่วย

กิต 
 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9-18 หน่วย
กิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9-10 หน่วย
กิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
 ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ 
ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2  
 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
 เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว 
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
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มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
 หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือ
สุขภาพ 
มศว 134 โยคะ 1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
 เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
 เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
 ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัย ใน
การเล่นแบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
 เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ
สุขภาพ 
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
 ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 
การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
 เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
 ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น 
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและ
แนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่า
ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
 ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
 ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผน
ลงทุน 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
 ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
 ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
 ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 
โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
 ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภู มิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
 ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)  
SWU 252 Aesthetics for Life 
 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
 ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
 ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
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มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม
สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
 ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท
ต่าง ๆ 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม รวมทัง้แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่
มีอุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
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มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อโลกาภิ
วัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
 ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หา
แนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
 ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิด
อย่างมเีหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(3-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
 ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
จากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและ
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มคีุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4)  
SWU 361 SWU for Communities 
 ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม   
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
 ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความ
สามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ วิ เคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือ
สังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA 115 Calculus I 
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
ปริพันธ์และการประยุกต์ 
คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA 116 Calculus II 
 บุรพวิชา: คณ 115 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics  

 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค  วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล  ความ 
ร้อน และอุณหพลศสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยา
ทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์
ที่เก่ียวข้อง 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory 
 ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป 
การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ วงจรกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า 
ความจุไฟฟ้า 
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 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I 
 ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลอง
และวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาค
ในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของ
สารชีวโมเลกุล 
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คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
CH 101 General Chemistry II 
 ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุสารประกอบของธาตุเรพริเซนเททีฟและ 
ทรานสิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II 
 ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟ และทรานสิชัน 
อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม 
คม 221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
CH 221 Organic Chemistry 
 ศึกษาโครงสร้าง ปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันนัลต่าง ๆ รวมทั้งสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
คม 241 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด 
และเอนไซม์ รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุม 
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
CH 292 Organic Chemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับ การสกัด การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด สเตอริโอ
ไอโซเมอริซึม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ แอลกอฮอล์และฟีนอล แอล
ดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน 
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory 
 ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพ
และทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษา
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology I 
 หลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
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ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I 
 บุรพวิชา : ชว 101 
 ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอต และ
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การ
แบ่งเซลล์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
ชว 102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
B 102 Biology II 
 หลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญของ
พืชและสัตว์ 
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II 
 ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญ
ของพืชและสัตว์ 
ชว 201 วิทยาโพรโทซัว 3(2-3-4) 
BI 201 Protozoology 
 รูปร่าง อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และวัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดทั้งที่หากินอย่าง
อิสระและท่ีเป็นปรสิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 202 ชีวสถิติ 3(2-3-4) 
BI 202 Biostatistics 
 ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การหาสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 4(4-0-8) 
BI 203 Cell Biology 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแคริโอต และไวรัส 
โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกุล วัฏจักรเซลล์
และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ และ
เทคโนโลยีของเซลล์ 
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ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology 
 โครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง ๆ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
BI 261 Ecology 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
และกระบวนการในระบบนิเวศ ประชากร พฤติกรรม สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว 
การแพร่กระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
BI 291 Ecology Laboratory 
 ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและปัจจัยระบบนิเวศบกและน้ า ประชากรสังคมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue culture 
 เทคนิคและฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ จากส่วนต่าง ๆ ของพืช และ
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 303 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
BI 303 Evolution 
 บุรพวิชา : ชว 341 
 การก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งมีชีวิต การเกิดสปีชีส์ใหม่ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การคัดเลือกทางเพศ ปัจจัยทางวิวัฒนาการ
ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 4(4-0-8) 
BI 304 Systematics and Biological Diversity 
 บุรพวิชา: ชว 341 
 หลักการของวิวัฒนาการ การก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
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ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy 
 โครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้าที่ การเรียงตัว การ
เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช เน้นหนักใน
พืชดอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด 3(2-3-4) 
BI 312 Comparative Anatomy of Seed Plants 
 ลักษณะโครงสร้างภายใน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เป็น
องค์ประกอบในอวัยวะพืชมีเมล็ดแต่ละกลุ่ม การปรับตัวของโครงสร้างภายในของพืชต่อระบบนิเวศที่พืช
อาศัยอยู่ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ 3(2-3-4) 
BI 313 Wood Anatomy 
 กายวิภาคศาสตร์เนื้อไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์มและพืชใบเลี้ยงคู่ ในด้านโครงสร้างและ
พัฒนาการของแคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ที่ประกอบเป็นเนื้อไม้  ลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 321 มิญชวิทยา 4(3-3-6) 
BI 321 Histology 
 โครงสร้างและสมบัติของเซลล์ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งกระดูกอ่อน กระดูก 
เลือดและการสร้างเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะ
ในระบบต่าง ๆ ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology 
 รูปร่าง การเจริญเติบโต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตชั้นต่ า โดยเน้นความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์
เหล่านั้น ปฏิบัติการเก่ียวกับการผ่าตัดสัตว์บางชนิด การสาธิตและทัศนศึกษา 
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology 
 รูปร่าง โครงสร้าง และอนุกรมวิธานของคอร์เดตชั้นต่ า และสัตว์มีกระดูกสันหลัง และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 324 กีฏวิทยา 3(2-3-4) 
BI 324 Entomology 
 สัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตัวอย่าง โทษ ประโยชน์ 
และวิธีการป้องกันก าจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 326 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology 
 หลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซึม วิวัฒนาการ การสืบพันธุ์ และวัฏ
จักรชีวิตของปรสิตต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกัน และวิธีการตรวจหา วิธี
จ าแนกชนิด และเก็บรักษาปรสิตต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-6) 
BI 341 Genetics 
 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างของโครโมโซม การกลาย ตลอดจนโครงสร้างและ
การท างานของยีน พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ 3(2-3-4) 
BI 342 Developmental Biology 
 การเจริญของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระยะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ขั้นตอนการปฏิสนธิ การเจริญ
เป็นเอ็มบริโอ และการเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ หลักการและกลไกการควบคุมการเจริญของสิ่งมีชีวิต และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 343 พันธุศาสตร์ของเซลล์ 3(2-3-4) 
BI 343 Cytogenetics 
 โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ปัจจัยที่
ท าให้โครโมโซมผิดปกติท้ังทางด้านรูปร่างและจ านวน และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 354 Anatomy and Physiology 
 พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของสัตว์ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ การท างานและ
การควบคุมของสัตว์ 
ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1(0-3-0) 
BI 394 Anatomy and Physiology Laboratory 
 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ 
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ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 3(3-0-6) 
BI 355 Ethology 
 พฤติกรรมของสัตว์ ความส าคัญของพฤติกรรมที่มีต่อความสามารถในการอยู่รอดใน
ธรรมชาติ พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม การพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมกับ
สิ่งแวดล้อม 
ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology 
 บุรพวิชา : ชว 262 
 ระบบของสังคมพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ความหลากหลาย 
เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและ  และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4) 
BI 363 Animal Ecology 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
ชุมชนของสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การปรับตัว การแพร่กระจาย และการอนุรักษ์สัตว์ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 364 ชีวภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
BI 364 Biogeography 
 ประวัติความเป็นมา รูปแบบ สาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความหลากหลายและการกระจายตัว
ของสิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน การเกิดสปีชีส์ใหม่และการสูญพันธุ์ การ
เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัว และการอนุรักษ์ทาง
ชีวภูมิศาสตร์ 
ชว 372 หลักระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
BI 372 Principle of Epidemiology 
 แนวคิดพ้ืนฐาน ขอบเขต หลักการ ประโยชน์ของระบาดวิทยา สาเหตุองค์ ประกอบและ
ธรรมชาติของการเกิดโรค การแพร่กระจายโรค การวัดอัตราการเกิดโรค การตรวจสอบความเสี่ยง ดัชนีชี้วัด
ทางระบาดวิทยา การน าเสนอข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การสอบสวน การป้องกันและ
ควบคุมโรค และการประยุกต์ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข 
ชว 373 การเพาะเลี้ยงในน้ า 3(2-3-4) 
BI 373 Aquaculture 
 หลักการเพาะเลี้ยง การเพาะพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผน การจัดการและการลงทุน 
โดยเน้นสัตว์และพืชน้ าเศรษฐกิจ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
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ชว 391 ไมโครเทคนิค 3(0-6-3) 
BI 391 Microtechniques 
 ฝึกวิธีการที่ใช้เตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์ส าหรับการศึกษาทางชีววิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
BI 402 Special Topics in Biology I 
 หัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
ชว 403 หวัข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 3(2-3-4) 
BI 403 Special Topics in Biology II 
 หัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันพร้อมปฏิบัติการ 
ชว 404 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-4) 
BI 404 Phycology 
 สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของสาหร่าย  และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 411 อนุกรมวิธานพืช 4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy 
 การจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู่ ประวัติ หลักและระบบในการจ าแนก รวมทั้งแนวคิดใหม่
ในการจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกที่พบมากในประเทศไทย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 
ชว 412 พืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
BI 412 Medicinal Plants 
 ประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การน ามาใช้ และสารออกฤทธิ์ รวมทั้ งลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรที่ส าคัญ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 
ชว 413 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 
BI 413 Ethnobotany 
 การน าพืชมาใช้ของกลุ่มชนพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนเป็นเอกลักษณ์การ
ใช้พืชพรรณประจ าท้องถิ่นนั้นๆ สัญฐานวิทยาของพืช พฤกษานุกรมวิธานชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง ถิ่น
ก าเนิด ประโยชน์หรือโทษของพืชนั้นๆ ตลอดจนวิธีการน าพืชไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ 
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ชว 414 เฟิร์นวิทยา 3(2-3-4) 
BI 414 Pteridology 
 สัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้งที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์
ของเฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น วัฎจักรชีวิต ระบบการจัดจ าแนก การตรวจสอบชนิด นิเวศวิทยา และการ
กระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ รายละเอียดของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ที่พบในประเทศไทย และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 421 ปักษีวิทยา 3(2-3-4) 
BI 421 Ornithology 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจของนก และมีการศึกษานอกสถานที่ 
ชว 422 สังขวิทยา 3(3-0-6) 
BI 422 Malacology 
 ชีวประวัติของมอลลัสก์ อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการ ความส าคัญทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจของมอลลัสก์ 
ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
BI 431 Plant Molecular Biology 
 บุรพวิชา : ชว 341 
 กระบวนการต่าง ๆ ในพืชชั้นสูงในระดับชีววิทยาโมเลกุล โครงการจีโนมของพืช และการ
ประยุกต์ใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม 
ชว 432 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
BI 432 Introduction to molecular cell biology 
 ชีววิทยาของเซลล์ในระดับโมเลกุล กระบวนการทางชีวเคมีที่ เป็นพ้ืนฐานของเซลล์ 
โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน โครงสร้างและการควบคุมการแสดงออกของยีน วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุลที่เป็นพ้ืนฐานของเซลล์ การขนส่งสารภายในเซลล์ระดับโมเลกุล การส่งสัญญาณภายในเซลล์ เซลล์
ต้นก าเนิดและพันธุศาสตร์ของมะเร็ง รวมถึงหลักการของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ใน
ระดับโมเลกุล 
ชว 441 มนุษยพันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
BI 441 Human Genetics 
 บุรพวิชา : ชว 341 
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน โครโมโซมและความผิดปกติของโครโมโซม 
พันธุศาสตร์กับระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดมะเร็งและโรคทางพันธุกรรมที่มาจากหลายปัจจัย โครงการจีโนม
มนุษย์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลหลังการศึกษาจีโนม 
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ชว 442 พันธุวิศวกรรม 4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering 
 บุรพวิชา : ชว 341 
 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการโคลน เอนไซม์ที่ใช้ในการ
โคลนยีน เวกเตอร์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และตรวจสอบดีเอ็น เอที่โคลนได้ การถ่ายฝาก
ยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรมในพืชและสัตว์ โครงการจีโนมมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน และชีวสารสน
เทศศาสตร์เบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 2(1-3-2) 
BI 443 Introduction to Bioinformatics 
 บุรพวิชา : ชว 442 
 การสืบค้นข้อมูลทางพันธุศาสตร์จากระบบฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างของล าดับเบสของดีเอ็นเอ และล าดับกรดอะมิโน และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ฝึกการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร ่
ชว 451 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
BI 451 Plant Physiology 
 กระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชชั้นสูง โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี ความส าคัญของ
น้ า  แร่ธาตุ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ และการเจริญเติบโต ซึ่ง
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 452 ฮอร์โมนพืช 3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones 
 ลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่าง ๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ผลของ
สารเหล่านั้นต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของพืช และการน าไปประยุกต์ใช้ 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
BI 453 Pathophysiology 
 หลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบในร่างกายเมื่อมีภาวะ
ไม่สมดุล พยาธิสภาพที่มีผลต่อการท างานของระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ อาการเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบดังกล่าว และการรักษา
ความสมดุลของร่างกาย 
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ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(3-0-6) 
BI 454 Immunology 
 โครงสร้างและการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่ง
แปลกปลอม โรคท่ีเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ การประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัยและ
การรักษาโรค 
ชว 494 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน 1(0-3-0) 
BI 494 Immunology Laboratory 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อเยื่อและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และวิธีการทดสอบทางภูมิคุ้มกัน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบแอนติบอดีและแอนติเจน 
ชว 456 ประสาทชีววิทยา 3(3-0-6) 
BI 456 Neurobiology  
 โครงสร้าง หน้าที่  การพัฒนาของระบบประสาท ทางเดินของวิถีประสาท ระบบรับ
ความรู้สึกทั่วไป ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทชั้นสูง ระบบประสาทอิสระ 
ระบบการไหลเวียนของเลือดและน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและ
ระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย 
ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3(2-3-4) 
BI 457 Plant Response to Physical Environment 
 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคัญ และอิทธิพลที่มีต่อพืช การตอบสนองทางสรีรวิทยาและ
สัณฐานวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อมระดับปกติและผิดปกติ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 
ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
BI 463 Marine Biology 
 ชีววิทยาของพืชและสัตว์ทะเล ประโยชน์และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในทะเล 
ชว 465 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
BI 465 Conservation Biology 
 หลักการและแบบแผนทางชีววิทยาการอนุรักษ์โดยมุ่งถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแส
วิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดและการผันแปร ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล ชีว
ภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก กระบวนการและการท างานของระบบนิเวศ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ชีววิทยาของชนิดพันธุ์บุกรุก กลยุทธ์การจัดการเชิงอนุรักษ์สู่สมดุลแบบยั่งยืนของ
ทรัพยากรชีวภาพ 
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ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4) 
BI 473 Flowering and Ornamental Plants 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วิธีการปลูก การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ 
การใช้ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้าน อาคาร สถานที่สาธารณะ การปลูกเป็นการค้า และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls 
 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด การแพร่ระบาด และการควบคุมก าจัด
โดยวิธีการต่าง ๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร และ มีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 475 ชีววิทยาประชากร 3(3-0-6) 
BI 475 Population Biology 
 หลักการพ้ืนฐานของชีววิทยาประชากร โดยผสมผสานความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร 
นิเวศวิทยาประชากร เพ่ือประยุกต์ใช้กับประชากรของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ 
ชว 476 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
BI 476 Environmental Biology 
 หลักการของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกของการบ าบัดสารพิษ
โดยอาศัยพืช การใช้พืชบ าบัดสารพิษอินทรีย์ สารพิษอนินทรีย์ และสารพิษอันตรายในดิน น้ า และพ้ืนที่ชุ่ม
น้ า รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ 
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 481 Seminar in Biology I 
 ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต วิธีการ และการ
ท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่าง ๆ การเขียนเรื่องย่อ และวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัย 
ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
BI 482 Seminar in Biology II 
 ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาจากวารสารระดับนานาชาติ วิธีการ และการท า
สื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
ชว 491 ฝึกงาน 2(0-6-0) 
BI 491 Internship 
 ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และน าความรู้ทางชี ววิทยาไปใช้
ประโยชน์ในการท างาน โดยก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
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ชว 492 โครงงาน 2(0-6-0) 
BI 492 Project 
 ทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ ด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงาน 
ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
BI 493 Independent Study in Biology 
 ค้นคว้างานวิจัยทางชีววิทยาตามความสนใจของนิสิต เขียนและน าเสนอข้อเสนอโครงการ 
วจช 201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology 
 ศึกษาประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเจริญ เมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม จุล
ชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการศึกษาถึง
ไวรัสและเห็ดรา 
วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology 
 เรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการก าจัดเชื้อ การนับจ านวนจุลินทรีย์ การแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้
บริสุทธิ์ การศึกษาเชื้อรา โปรโตซัว การย้อมสีแบคทีเรีย การวัดขนาดเซลล์ การท าลายและการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ านม 
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้างและ
ส านวนภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์
บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3.2  ชื่อ สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ สพ.บ. (สัตวแพทย์) 2538 
Ph.D. (Neuroscience) 2543 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Iowa State University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.มนตรี  มณีภาค วท.บ. (ชีววิทยา) 2547  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย)์ 
2550  
วท.ด. (สรีรวิทยา) 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ธนิต  ศิริบญุ  วท.บ. (ชีววิทยา)  2551  
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ วท.บ. (ชีววิทยา) 2543 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 2546  
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
2551  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม วท.บ. (ชีววิทยา) 2543 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 2547 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ สพ.บ. (สัตวแพทย์) 2538 
Ph.D. (Neuroscience) 2543 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Iowa State University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.มนตรี  มณีภาค วท.บ. (ชีววิทยา) 2547  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย)์ 
2550  
วท.ด. (สรีรวิทยา) 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ
ที ่

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

3 อ.ดร.ธนิต  ศิริบญุ  วท.บ. (ชีววิทยา)  2551  
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ วท.บ. (ชีววิทยา) 2543 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 2546  
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
2551  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม วท.บ. (ชีววิทยา) 2543 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 2547 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
                  ฝึกการเรียนรู้การท างานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา และการประยุกต์ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างาน การน าความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ และสร้างเสริมจิตตระหนักความรับผิดชอบด้วย
การท างานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  

4.2  ช่วงเวลา 

 ภาคฤดูร้อน ช่วงชั้นปีที่ 3 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

 นิสิตเลือกฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ช่วงชั้นปีที่ 3 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การท าโครงงานหรืองานวิจัยทางชีววิทยาเชิงทฤษฎี หรือเชิงทดลอง ภายใต้การควบคุมและ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ และ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา สามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ และน าเสนอรายงานต่อท่ีประชุมได ้

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสิตรู้จักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ สามารถศึกษาค้นคว้างานวิจัยได้ด้วยตนเอง 
และสามารถถ่ายทอดผลงานในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งน าเสนอด้วยวาจาได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
 ช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน 2 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

 นิสิตต้องจัดท าโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คนต่อโครงงาน  โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 
 5.5.1 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มต่อผู้ประสานงาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา  
 5.5.2 การสอบโครงงาน ให้นิสิตส่งรายงานโครงงาน และน าเสนอในรูปแบบที่ก าหนดโดย
กรรมการประจ าหลักสูตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากกระบวนการท างานของนิสิต และการน าเสนอโครงงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย  
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการ

ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

(5) มีจิตสาธารณะ  

(1 ) ส อด แ ท รก เนื้ อ ห า ใน มิ ติ ท า ง
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ในช้ัน
เรียน 
(2) จัดกิจกรรม /ส่งเสริมให้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 
ให้ เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(2) สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมี
ปฏิ สั มพั น ธ์  แล ะมี ส่ วน ร่ วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

(3) ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมายในแต่ละรายวิชา 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /  
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง) 

1.  มีทักษะสื่อสาร ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อที่ 5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
ข้อที่ 5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

2.  มีจิตอาสา จติส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อที่ 1.5 มีจิตสาธารณะ  

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร 
3.1 มีความรูด้้านชีววิทยาทั้งพืชและสตัว์ 
3.2 น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได ้

ด้านความรู ้
ข้อที่ 2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์
และ/หรือคณิตศาสตร ์
ข้อที่ 2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะด้านชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที่ 3.4  สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(6) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 
2.  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป 
(2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่

จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(3) มีความรู้พื้ นฐานทางชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะ
น ามาอธิบายหลักการและ ทฤษฏี
ในศาสตร์เฉพาะ 

(4) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ/
หรือคณิตศาสตร์ 

(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิ ช าก าร  พั ฒ น าค วาม รู้ ให ม่ 
โดย เฉพาะด้ าน ชีววิทยาและ
ชีววิทยาประยุกต์ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย  
การฝึกปฏิบัติ  การสัมมนา  และ
การศึกษานอกสถานท่ี 

(2) ด าเนินการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
เรียนรูจ้ากกรณีปัญหา การเรียนรู้
เป็นรายบุคคล โดยการเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง 
ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและ

ปลายภาคการศึกษา 
(3) การจัดท ารายงาน/แผนงาน/

โครงการ 
(4) การน าเสนอผลงานในหลากหลาย

รูปแบบ 
(5) โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการ

ฝึกงาน 
 

 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระ บ บ  แ ล ะ มี เห ตุ มี ผ ล  ต าม
หลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

(2) น า ค ว า ม รู้ ท า ง ชี ว วิ ท ย า 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่ าง ๆ  ที่ หลากหลายได้ อย่ าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์  โดยใช้
ค ว าม รู้ ท า งภ าค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดย

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษา
และแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิควิธี
สอนที่ เน้นการเรียนรู้ เชิงรุก (active 
learning) เ ช่ น  ก ารฝึ ก ทั ก ษ ะก า ร
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
ก า ร สื บ ค้ น  แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม เช่น 
(1) ก า ร น า เส น อ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
(2) การท ากรณีศึกษา 
(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(4) การจัดท าโครงงาน 

สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  โดย
ประเมินผลจาก 
(1) งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินผลจากการสอบทั้ง 

ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ให้

เกิดประโยชน์ 
(5) ส า ม า ร ถ ป ร ะ เมิ น  วิ พ า ก ษ์ 

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน 

(6) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

(5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
องค์กร สิ่งแวดล้อม  

(2) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่ น ในฐานะผู้น าและ
สมาชิกที่ด ี

(3) ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานได้ 

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงาน
ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(2) จัดให้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทั้งใน
และนอกช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง 

 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ  ใน ก า รท า
กิจกรรมกลุ่ม 

(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน และการ
ยอมรับ เหตุ ผลของผู้ที่ มี ความ
คิดเห็นแตกต่าง 

(3) ประเมินผลจากงานและความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ห น้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

(4) นิสิตมีการประเมินตนเอง 
(5) นิสิตมีการประเมินซึ่งกันและกัน 
 

 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) สามารถประยุ กต์ ความรู้ท าง
คณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการ
วิ เค ร าะห์  ป ระม วล ผ ล  ก าร
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่ อสารได้

(1) มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การม อบ ห ม าย งาน ให้ สื บ ค้ น 
จั ดการ ป ระมวลผลและแปล
ความหมายข้อมูลทั้ งรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

(3) น าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลใน

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ)การปฏิบัติงานของนิสิต
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
และการเขียนรายงาน จากการใช้
รูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และใช้เทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ

หรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพื่อ
การค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(5) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพื่ อ ให้ เข้ าใจองค์ ความรู้ ห รือ
ประเด็นปัญหา 

 

รูป แบ บ วาจ า  ห รื อก าร เขี ย น
รายงาน 

 

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.5 มีจิตสาธารณะ 
1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาท่ัวไป 
2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.3 มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบาย

หลักการ และทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 
2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 

  2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้าน
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.2 น าความรู้ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรไ์ปประยกุต์กับสถานการณต์่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร สิ่งแวดล้อม  
4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง

และพัฒนางานได้ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล 
การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 
 
 
 
      3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
  

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                          
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการ

สื่อสาร 1                          

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการ
สื่อสาร 2                          

มศว 131 ลีลาศ                          
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                          
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                          
มศว 134 โยคะ                          
มศว 135 ว่ายน้ า                          
มศว 136 แบดมินตัน                          
มศว 137 เทนนิส                          
มศว 138 กอล์ฟ                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                          
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                          
มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนษุย ์                          
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทัลและสังคม                          
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                          
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ด ี                          

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                          
มศว 246 วิถึชีวิตเพื่อสุขภาพ                          
มศว 247 อาหารเพื่อชวีิต                          
มศว 248 พลังงานทางเลือก                          
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                          
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                          
มศว 253 สุนทรียสนทนา                          
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                            
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                          
มศว 256 การอ่านเพอืชีวิต                          
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                          
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์                          
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน

สังคม                          

มศว 263 มนุษย์กับสันตภิาพ                          
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                          
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภวิัตน ์                          
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม ่                          
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วย

กระบวนการวจิัย                          

มศว 341 ธุรกิจในโลกดจิิทัล                          
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                          
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                          
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจรยิธรรม                          
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                          
มศว 355 พุทธธรรม                          
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                          
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิต

และสังคม                          

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                          
มศว 362 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น                          
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                          
มศว 364 กิจการเพือ่สังคม                          

วิชาแกน 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน 

คณ 115 แคลคูลัส 1                          
คณ 116 แคลคูลัส 2                          
คม 100 เคมีทั่วไป 1                          

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                          

ชว 101 ชีววิทยา 1                          
ชว 191 ปฏิบัติการชีวิทยา 1                          
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                          
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาแกนเฉพาะสาขา 

ชว 102 ชีววิทยา 2                          
ชว 192 ปฏิบัติการชีวิทยา 2                          

คม 101 เคมีทั่วไป 2                         

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                         

คม 221 เคมีอินทรีย์                          
คม 241  ชีวเคมี 1                          
คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                          
คม 296 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                          
ชว 202 ชีวสถิติ        

วจช 201 จุลชีววิทยา        

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา             

วิชาเฉพาะดา้น 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                          
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                          

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์                     
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 



รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ชว 261 นิเวศวิทยา                    

ชว 291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา              

ชว 303 วิวัฒนาการ                        

ชว 304 
การจัดระบบและความหลากหลาย
ทางชีววิทยา                         

ชว 341 พันธุศาสตร์                        

ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                   

ชว 394 
ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา               

ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1               

ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2               

ชว 491 ฝึกงาน              

ชว 492 โครงงาน              

ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา             

 
 
 
 
 



 

63 

  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้
ด้าน 

ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 

ชว 201 วิทยาโพรโทซัว                          
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช              
ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช             
ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                

ชว 312 
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืช
มีเมล็ด                     

ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้                   
ชว 321 มิญชวิทยา               
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง               
ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                   
ชว 324 กีฏวิทยา                
ชว 326 ปรสิตวิทยา                        
ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ                      
ชว 343 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์                       
ชว 355 พฤติกรรมวิทยา                    
ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช                  
ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว ์                
ชว 364 ชีวภูมิศาสตร์            

                           



 

64 

  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ชว 372 หลักระบาดวิทยา                     
ชว 373 การเพาะเลี้ยงในน้ า                 
ชว 376 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                  
ชว 391 ไมโครเทคนิค                    
ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1                         
ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2                         
ชว 404 สาหร่ายวิทยา               
ชว 411 อนุกรมวิธานพืช               
ชว 412 พืชสมุนไพร             
ชว 413 พฤกษศาสตร์พื้นบา้น                
ชว 414 เฟิร์นวิทยา               
ชว 421 ปักษีวิทยา                
ชว 422 สังขวิทยา            
ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช              

ชว432 
ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล
เบื้องต้น             

ชว 441 มนุษยพันธุศาสตร์                  

ชว 442 พันธุวิศวกรรม                     

ชว 443 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                      
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  ความรบัผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 


รายวิชา 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู ้

ด้าน 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 
ชว 451 สรีรวิทยาของพืช         

ชว 452 ฮอร์โมนพืช          

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา                       

ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน                 

ชว 456 ประสาทชีววิทยา                     

ชว 457 
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ              

ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล                    

ชว 465 ชีววิทยาการอนุรักษ ์                 

ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดับ          

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด          

ชว 475 ชีววิทยาประชากร                

ชว 494 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน                 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) ซ่ึงการประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 
 ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับขั้น 

 A ดีเยี่ยม (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 ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น 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.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
   มีการด าเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต  ตามรายะเอียดที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2  ที่ถอดลงสู่ มคอ.3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1  ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช้วงจร PDCA .ในการด าเนินงานของระบบ
ผ่านคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

1.2  ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน และท า
การทวนสอบผลการเรียนอีกครั้ง โดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 

67 
 

1.4  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้ง
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน โดยเน้นวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก 

(active learning) การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการความรู้   และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ การ
เขียนเอกสารต ารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 
           (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

(3)  สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
(4)  สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพ่ือเป็น

ภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยท าหน้าที่ 
 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชาชีววิทยา/คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
 น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  จัดหลักสตูรให้มีคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา   

ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) 
ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และท าการส ารวจโดยการแจกแบบสอบถาม
จากผู้ใช้บัณฑิต  

 

3. นิสิต 
กระบวนการคัดเลือกเพ่ือรับนิสิตใหม่จะมีอยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ 1. การรับตรง และ 2. การสอบ

แอดมิชชั่น โดยจะมีการพิจารณาร่วมกันถึงจ านวนที่ต้องการรับในแต่ละช่องทาง และมีเกณฑ์ในการตัดสินจาก
มติการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรในทุก ๆ ปี  
  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อนเข้ารับศึกษา โดยหลักสูตรได้ด าเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตชั้น
ปี 1 ในช่วงเวลาที่คณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ส าหรับนิสิตใหม่ เพ่ือให้นิสิตได้มีความ
เข้าใจหลักสูตรและวิชาเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น นิสิตจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
การศึกษาเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและกฎระเบียบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะและหลักสูตรจัดให้ นอกจากนี้
คณะยังมีการอบรมเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานในวิชาต่าง ๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และแจกคู่มือนิสิตเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา  
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 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต 

 มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการท ากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  หลักสูตรมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับวิชาการ  มีการก าหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น   โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล ผ่านทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสิต 
 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 

 

4. อาจารย์ 

การรับอาจารย์ใหม่ 

  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องโดยล าดับชั้น   พร้อมด าเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร
รายปี และปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กับดุลย พินิ จของคณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร  และเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้ 

มคอ.1 ของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จัดท าโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา มาเป็นแนวทางในการ
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จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559  
น าเสนอผ่านระบบและกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลักสูตรจะถูกน าเสนอเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และส่ง สกอ. เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระบบที่ด าเนินการจากการประเมินของนิสิต และการวิเคราะห์
โดยคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา หลักสูตรและคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาร่วมกันพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่น 
รายวิชาใหม่ และคณาจารย์ผู้สอนใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าศาสตร์ใดที่มีความ
ทันสมัย และคณาจารย์ใหม่ ท่านใดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง กรรมการประจ าหลักสูตรจะมอบหมายให้
อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด าเนินการเขียนสาระรายวิชา และน าเสนอกรรมการประจ าหลักสูตรและท่ีประชุม
ภาคเพ่ือพิจารณา จากนั้นกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาที่ทันสมัยใน
หลักสูตรต่อไป  

การก าหนดผู้สอน  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได้ประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบ

วางแผนการด าเนินงานในการก าหนดผู้สอนก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาทั้งในด้านคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และให้นิสิตได้เรียนกับคณาจารย์ที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ  

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ประสานงานจัดท าแผนการเรียนรู้โดยมี

รายละเอียดตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ระบุการปรับปรุงรายวิชาให้เห็นชัดเจน และด าเนินการน าขึ้นสู่
ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาคการศึกษา  

เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา นิสิตจะท าแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในแบบฟอร์ม ปค003 ผล  
การประเมินจะสามารถดูได้โดยอาจารย์แต่ละท่านและสามารถน ามาปรับปรุงความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ นอกจากนี้หลักสูตรจะแจ้งให้ผู้ประสานงานจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 และด าเนินการน าขึ้นสู่ระบบ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษากรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.7 และด าเนินการ
น าขึ้นสู่ระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป  

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ  
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาได้ประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบ
วางแผนการด าเนินงานแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอรายวิชาที่จะบูรณาการ โดยมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชา และความ
พร้อมของคณาจารย์ผู้สอน 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบวางแผนการด าเนินงานในการประเมินผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมิน และเลือกรายวิชาที่จัดท าแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยให้มีอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทั้งหมดท่ีเปิดสอนของหลักสูตร น าผลการเรียนรู้ของนิสิตหรือเกรดที่นิสิตได้รับในทุกรายวิชาของหลักสูตรมา
พิจารณา ผลการประเมินทั้งหมดนี้ถูกน ามาสรุปในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร และพิจารณาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต เสนอที่ประชุมภาควิชาชีววิทยาเพ่ือพิจารณา และเสนอคณะวิทยาศาสตร์
ต่อไป  
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อจัดการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากคณาจารย์จัดท าข้อสอบและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งน้ าหนักของ
องค์ประกอบที่นิสิตได้รับการประเมินจะต้องมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาที่ถูกประเมินนั้น ๆ ซ่ึง
นิสิตจะได้รับการประเมินโดยเครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รวมไปถึงรายงานที่
ได้รับมอบหมาย  

เมื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละวิชาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการส่ง
เกรดเพ่ือผ่านการพิจารณาของกรรมการประจ าหลักสูตร เสนอที่ประชุมภาควิชาชีววิทยา และท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการด าเนินงานการก ากับ  

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และชี้แจงให้ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้เข้าใจ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
          ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 

1. ต ารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เนื้อหา  ต ารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ต ารา/หนังสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 

   โสตทัศนวัสดุ รวม 
(เล่ม) 

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 

(เล่ม) 
คณิตศาสตร ์ 2,059 5,588 98 7,745  - 
สถิติ 725 1,277 23 2,025  - 
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วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1,435 2,933 34 4,402  - 

เคมี 2,710 2,151 49 4,910 4 
ชีววิทยา 3,130 1,448 73 4,651 1 
จุลชีววิทยา 3,648 1,817 76 5,541 - 
ฟิสิกส์ 1,947 1,135 25 3,107  - 
วิทยาศาสตร์ 
ทั่วไป 

193 179 1 373  - 

คหกรรมศาสตร์ 97 372 20 489 4 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

291 511 36 838 - 

รวม 16,235 17,411 435 34,081 9 
 

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บอกรับโดยโครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) ส านัก
หอสมุดกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 47  ฐาน  และฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารใน
ประเทศไทย 224 แห่ง 

 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา  ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 
 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยต่อการเปดิสอน
ในแต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

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

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิด สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การ จัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

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

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ

นอกชั้นเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ

กลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.2   จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐานในการปรับปรุง 

4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า  

การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข 

1. ควรพิจารณาทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านให้มีจ านวนข้อตามความ
เหมาะสมเท่าท่ีจ าเป็นไม่ควรมี
จ านวนข้อมาก ซึ่งจะท าให้มี
ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน วัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับมาตรผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไว้ได้ครบถ้วน 
 

หลักสูตรด าเนินนการปรับปรุงตามท่ี
กรรมการแนะน า 

- 

2. รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปอาจ 
ไม่จ าเป็นต้องแสดงมาตรฐานผล
การเรียนรู้ เนื่องจากไม่ใช่
รายวิชาของหลักสูตร และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จะมี
จุดมุ่งหมายคนละแบบกับ
รายวิชาของหลักสูตร ซึ่งถ้าตัด
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปออก 
จะสามารถปรับลดจ านวนข้อ
ตามท่ีเสนอแนะในข้อ 1 ได้ง่าย
ขึ้น 
 

- หลักสูตรไม่สามารถ
ปรับแก้ในส่วนของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปเองได้  
เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการของส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ผ่านการเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยให้จัดใน
รูปแบบดังกล่าว 

3. รายวิชาโครงงาน และ ฝึกงาน 
ควรพิจารณาเพ่ิมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบ
หลัก (จุดด า) ให้มากข้ึน 

หลักสูตรด าเนินนการปรับปรุงตามท่ี
กรรมการแนะน า 

- 

4. มคอ.2 หมวด 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร สกอ. เปลี่ยน
หัวข้อ 1-6 เป็น ตามชื่อ

- หลักสูตรด าเนินนการตาม
แบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
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องค์ประกอบการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรแล้ว คือ 1) การ
ก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต  3) 
นิสิต  4) อาจารย์  5) หลักสูตร
การเรียนการสอนการประเมิน
ผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ควรปรับแก้ตามฟอร์ม
ใหม่นี้ 
 

โรฒ 

5. ในอนาคตจ านวนนักศึกษาใน
ภาพรวมจะลดลง และนักศึกษาท่ี
จะเลือกเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
ควรปรับลดจ านวนนักศึกษา โดย
อาจจะดูข้อมูลจากจ านวน
นักศึกษาท่ีรับได้จริง เทียบกับ
จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ  
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า 
เป็นต้น 

หลักสูตรด าเนินนการปรับปรุงตามท่ี
กรรมการแนะน า โดยลดจ านวนรับลง
เหลือปีละ 60 คน 

- 

6. สมรรถนะที่จ าเป็นของบัณฑิต 
ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร ความอดทนต่อ
การท างานในสภาวะที่กดดัน 
และการน าทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 

หลักสูตรด าเนินนการปรับปรุงตามท่ี
กรรมการแนะน า โดยก าหนดให้การ
จัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนามีการ
ท าสื่อการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

- 

7. องค์ความรู้ที่หน่วยงาน
ราชการต้องการ คือความรู้
พ้ืนฐานทุกด้าน และคุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

หลักสูตรด าเนินนการปรับปรุงตามท่ี
กรรมการแนะน า โดยเลือกให้นิสิตเรียน
วิชาศึกษาท่ัวไปวิชา มศว 353การคิด
อย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 

- 

8. มศว 111 เรียนเกี่ยวกับอะไร 
และจ าเป็นหรือไม่ ไปเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเลยดีกว่าหรือไม่ 

- หลักสูตรไม่สามารถ
ปรับแก้ในส่วนของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปเองได้  
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เพราะถ้านิสิตต้องออกไปต่อสู้ใน
ระดับอินเตอร์ ภาษาอังกฤษ 6 
หน่วยกิตไม่พอแน่นอน ควรเอา
วิชานี้ออกและให้เรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิม เนื่องจากการ
บังคับให้เรียนภาษาต่างประเทศ 
9 หน่วยกิตนิสิตอาจไปเรียน
ภาษาจีนก็ได้ แต่นิสิตอาจจะอ่าน 
International paper ไม่ได้ 

เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการของส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ผ่านการเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยให้จัดใน
รูปแบบดังกล่าว 

9. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
บังคับ 1 วิชาก็พอ แล้วไปเพ่ิม
ทางด้านภาษาอังกฤษ เพราะเป็น
นิสิตสายวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ไม่
ควรต้องมาเรียน General 
Education เป็นหมวด
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอีก อันนี้ไม่เห็นด้วย 

- หลักสูตรไม่สามารถ
ปรับแก้ในส่วนของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปเองได้  
เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการของส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ และ
ผ่านการเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยให้จัดใน
รูปแบบดังกล่าว 

10. วิชา BI 432 Introduction 
to Molecular Cell Biology 
ควรจะอยู่ในหมวด 2.2 วิชา
เฉพาะด้านบังคับ เพราะนี่คือ
Trend ของการเรียน Biology 
สมัยปัจจุบัน ถ้าเอาไปไว้ในวิชา
เลือกนิสิตก็จะหนี นิสิตไม่ทราบ
ว่าวิชานี้จะเป็นประโยชน์กับเขา
ในทุกสาขาที่เลือก 

- ในหลักสูตรมีรายวิชา
บังคับคือ BI 203 cell 
biology ซึ่งมีจ านวน 4 
หน่วยกิต  และครอบคลุม
เนื้อหาด้าน Molecular 
บางส่วนแล้ว  

11. วิชาเฉพาะด้านเลือก ควรท า
เป็น Track ย่อย เช่น Plant 
Science, Ecology and 
Environment, Zoology, 
Physiology and Anatomy, 
Natural Products หรือ อะไรที่

หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงตามท่ี
กรรมการแนะน า โดยแบ่งเป็นสายสัตว
วิทยา  และพฤกษศาสตร์ 

 



 

103 
 

คิดว่าเค้าจบออกไปแล้วดูมีโฟกัส    
 



 

104 
 

 
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2558 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ์

 

 
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2559 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี  (3.94 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2, 5) 

มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3, 4, 6) 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.18 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.63 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.94 ด ี (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

2. ควรมีระบบส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือคณาจารย์ในการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ เช่น การใช้ระบบพ่ี
เลี้ยง 

3. ควรเร่งด าเนินงานให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 



 

108 
 

บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  
 25450091100988 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตส านึกสาธารณะ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะชีววิทยา 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ. นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ สพ.บ. 2538, Ph.D. (Neuroscience) 2543 
2 *อ. วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์ วท.บ. (ชีววิทยา) 2525, 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 2535 
3 *อ. มนตรี  มณีภาค วท.บ. (ชีววิทยา) 2547, วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2550, วท.ด. (สรีรวิทยา) 2555 
4 อ. ธนิต  ศิริบุญ วท.บ. (ชีววิทยา) 2551, 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 2557 
5 อ. อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี วท.บ. (ชีววิทยา) 2548, ปร.ด. (ชีววิทยา) 2557 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร  เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบตัิของ

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน - 

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน - 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

67.04 16.00 4.19 4.19 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

35.00 42.00  83.33  4.17  

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       4 4  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     4 4  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3  
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร   3   2.89  
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 4  5 80  5  

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1  5  20  1.67  

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 0.40 5  8  2.0  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 51.25 
        ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.94 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถา้มี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถา้มี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ผ่าน ไม่มีอาจารย์ใหม ่

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติ
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 

3.97 คะแนน 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
ละเว้น ยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี 10 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทัง้หมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตร.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  มีการด าเนินงานร้อยละ.100. ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.19, 
4.17 

(2.1, 2.2) 

4.18 ดีมาก 

3 3 4, 4, 3 
(3.1, 3.2, 

3.3) 

- - 3.67 ดี 

4 3 4, 2.89, 4 
(4.1, 4.2, 

4.3) 

- - 3.63 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

4, 4, 5 
(5.2, 5.3, 

5.4) 

- 4.25 ดีมาก 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2 3.94 ดี 

ผลการประเมิน 3.70 4.25 4.18   
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของอุดมศึก 
ษา ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ต้องการ

สร้างบัณฑิตที่รอบรู้ ครอบคลุมทั้งด้าน zoology, 
botany, genetics และ ecology  

 
2. บัณฑิตสามารถท างานได้ดี ตอบสนองความ

ต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีความสามารถในการ
ปรับตัว ได้ดีและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดี 

 
 

ควรสอบถามผู้ใช้บัณฑิตให้ลึกซึ้งข้ึน เพ่ือน าสาระ
ความต้องการใช้งาน ความก้าวหน้า และการ
ประยุกต์ใช้วิชาการด้านชีววิทยา ในอนาคต เพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตรและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

คณาจารย์ของหลักสูตรมีความทุ่มเทในการดูแล
และให้ค าแนะน าแก่นิสิต โดยมีช่องทางในการติดต่อ
กับอาจารย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมีระบบในการ
จัดการข้อร้องเรียนแก่นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

หลักสูตรควรมีก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้
รายวิชาของหลักสูตรในแต่ละช่วงของการเรียนใน
หลักสูตร และมีการประเมินผล 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 

- 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด มีการประเมินผลและน าผลไปวางแผนปรับปรุง จน

เห็นผลการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด มีการประเมินผลและน าผลไปวางแผนปรับปรุง จน

เห็นผลการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   - 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญ 

 

1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์เป็น
รายบุคคล โดยมีการวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ 

2. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
องค์ความรู้ในแต่ละความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

1. ควรมีระบบส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
คณาจารย์ในการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ เช่น การใช้
ระบบพ่ีเลี้ยง  

2. ควรเร่งด าเนินงานให้คณาจารย์มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  มีการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด มีการประเมินผลและน าผลไปวางแผนปรับปรุง จน

เห็นผลการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึนทั้งการคงอยู่และความพึงพอใจ

ของอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
1. หลักสูตรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมศาสตร์ด้าน

ชีววิทยาและมีจุดเน้นที่ให้ บัณฑิตมีความรอบรู้หลาย
ด้านผสมกัน  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างดี 

 
2.  การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี  

รวมถึงการเปิดโลกทัศน์นิสิต โดยการเยี่ยมชมและฝึก
ปฏิบัติงานภายนอก 

 
3. กลุ่มคณาจารย์มีการเตรียมตัวสอนที่ดี มีการ

ร่วมก าหนดสาระและความเชื่อมโยงของความรู้ ที่จะ
สอนร่วมกัน 

  
 
 

 
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการ

ความรู้ที่ส าคัญให้เป็นระบบมากข้ึน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาความรู้และหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- - 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
- 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 



 

119 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

มีการส ารวจความต้องการและประเมินความพึง
พอใจในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้ 2 
ครั้ง ในรอบปี ท าให้สามารถเสนอของบประมาณ ทั้ง 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะ และ
ได้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
 
 

ส ารวจความต้องการของคณาจารย์เพ่ือน าไปสู่
การได้มาซึ่งเครื่องมือที่สนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  มีระบบ กลไก และการประเมินกลไกดังกล่าว 2 ครั้งในรอบปี ท าให้สามารถเสนอขอ

งบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้คณะ และได้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพืน้ฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 57.0 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 16.0 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 67.04 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 28.07 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 35 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 57 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 83.33 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
5 

คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) - ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
- ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
- ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ - น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
- ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.) - ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) - ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ - น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
-    

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

- ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
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38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
- ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60) - ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) - ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 80 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
1.67 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

1 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 

  ช้ิน   
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(0.40) 

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   
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75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 0.4 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.97 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

9.00 กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน แนะน าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

9.20 ประเมินคุณภาพหลักสูตร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

12.00 พักรับประทานอาหาร ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

13.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

16.00 กล่าวสรุป และแสดงความขอบคณุผู้ประเมิน ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร ์

 

 



 

126 

 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Nalena  Praphairaksit 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน        ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       02-649-5000 ต่อ 18509 
Email          nalena@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
Ph.D. Neuroscience Iowa State University, U.S.A. 2543 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Neuroscience, Physiology, Drug delivery 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. Suvannasara P, Praphairaksit N, Muangsin N. Self-assembly of mucoadhesive 
nanofibers.. RSC Adv. 2014; 4: 58664-58673. 

2. Suvannasara P, Juntapram K, Praphairaksit N, Siralertmukul K, Muangsin N. 
Mucoadhesive 4-carboxybenzenesulfonamide-chitosan with antibacterial 
properties. Carbohydrate polymers. 2013. 94:244-52. 

3. Juntapram K, Praphairaksit N, Siraleartmukul K, Muangsin N. Electrosprayed 
polyelectrolyte complexes between mucoadhesive n,n,n,-trimethylchitosan-
homocysteine thiolactone and alginate/carrageenan for camptothecin delivery. 
Carbohydrate Polymer. 2012; 90: 1469-1479. 

 
 

http://www.invenzone.com/research_papers/electrosprayed-polyelectrolyte-complexes-between-mucoadhesive-n-n-n-trimethylchitosan-homocysteine-thiolactone-and-alginate-slash-carrageenan-for-camptothecin-delivery-373576064
http://www.invenzone.com/research_papers/electrosprayed-polyelectrolyte-complexes-between-mucoadhesive-n-n-n-trimethylchitosan-homocysteine-thiolactone-and-alginate-slash-carrageenan-for-camptothecin-delivery-373576064
http://www.invenzone.com/research_papers/electrosprayed-polyelectrolyte-complexes-between-mucoadhesive-n-n-n-trimethylchitosan-homocysteine-thiolactone-and-alginate-slash-carrageenan-for-camptothecin-delivery-373576064
http://www.invenzone.com/research_papers/electrosprayed-polyelectrolyte-complexes-between-mucoadhesive-n-n-n-trimethylchitosan-homocysteine-thiolactone-and-alginate-slash-carrageenan-for-camptothecin-delivery-373576064
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
1. Keawvilai P, Praphairaksit N.  Preparation of Chitosan:Carrageenan film for 

Controlled Release of Tinospora crispa extract. Proceedings of The 42nd Congress 
on Science and Technology of Thailand (STT42); 2016 November 30 – December 
2; Bangkok, Thailand. 

 2. Atiratana T, Praphairaksit N.  The Stem anatomy and controlled release of 
Stephania venosa (Blume) Spren. Proceedings of The 42nd Congress on Science 
and Technology of Thailand (STT42); 2016 November 30 – December 2; Bangkok, 
Thailand. 

 
หมายเหตุ: ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ 
 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
4.  ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ  
 

รหัสวิชา รายวิชา 

ชว 321 มิญชวิทยา 

ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 

ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา  

ชว 456 ประสาทชีววิทยา 
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 

ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 

ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้ าและการ
ปนเปื้อนของโลหะหนัก ที่มีต่อปลาน้ าจืดใน
คลองแสนแสบ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2554 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

พิษเฉียบพลันของยาฆ่าแมลง Imidacloprid 
ต่อสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ปลา
ตะเพียนขาวเป็นเครื่องมือทดสอบ 

งบประมาณรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   

2559 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ประวัติและผลงาน 

 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นาย มนตรี  มณีภาค 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Montree  Maneepark 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน       ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     08-6367-5264 
Email        montreem@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
วท.ด. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 สรีรวิทยาไฟฟ้า,  ชีววิทยาของการปวดศีรษะ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. Hansrivijit P, Vibulyaseck S, Maneepark M, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi 
S. GluN2A/B ratio elevation induced by cortical spreading depression: 
electrophysiological and quantitative studies of the hippocampus. J Physiol Sci. 
2015;65(Suppl 2):S-3 – S-10. 

2. Saleewong T, Srikiatkhachorn A, Maneepark M, Chonwerayuth A, Bongsebandhu-
Phubhakdi S. Computational approach to long-term potentiation in hippocampal 
CA1 area describes the efficacy of stimulation patterns. Asian Biomed. 
2013;7(3):347–56. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+cutaneous+vasoconstrictor+response+in+lower+extremities+during+whole-body+and+local+skin+cooling+in+young+women+with+a+cold+constitution
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3. Saleewong T, Srikiatkhachorn A, Maneepark M, Chonwerayuth A, Bongsebandhu-
phubhakdi S. Quantifying altered long-term potentiation in the CA1 hippocampus. 
J Integr Neurosci. 2012;11(3):243–64. 

4. Maneepark M, Srikiatkhachorn A, Bongsebandhu-phubhakdi S. Involvement of AMPA 
receptors in CSD-induced impairment of LTP in the hippocampus. Headache. 
2012;52(10):1535-45. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. ดวงพร สมจันทร์ตา, มนตรี มณีภาค, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง กายวิภาคของพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1; 2559. 

3.  ต ารา/หนังสือ 
1. มนตรี มณีภาค. คู่มอืปฏิบัติการชีววิทยา 1: บทปฏิบัติการที่ 1 กล้องจุลทรรศน์. กรุงเทพฯ: ซัคเซส

พับลิเคชั่น; 2557. 
 
4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ผลของแคฟเฟอีนต่อการรับรู้ความเจ็บปวดไทรเจมินัลเมื่อชักน าด้วยจีทีเอ็นในหนูแรท. งบประมาณเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 
ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ (ของหลักสูตรเล่มนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
ชว 102 ชีววิทยา 2 
ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 
ชว 354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
ชว 394 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 
ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 
ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ชว 324 กีฏวิทยา 
ชว 355 พฤติกรรมวิทยา 
ชว 441 มนุษยพันธุศาสตร์ 
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ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา 
ชว 456 ประสาทชีววิทยา 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นาย ธนิต ศิริบุญ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Thanit Siriboon 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอย
สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอรโ์ทรศัพท์     08-3695-2393 
Email        thanit@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. Inkhavilay K, Siriboon T, Sutcharit F, Rowson B, Panha S. The first revision of the 
carnivorous land snail family Streptaxidae in Laos, with description of three new 
species (Pulmonata, Stylommatophora, Streptaxidae). Zookeys. 2016;589:23–53. 

2. Siriboon T, Sutcharit C, Naggs F, Rowson B, Panha S. Revision of the carnivorous snail 
genus Discartemon Pfeiffer, 1856 with description of twelve new species 
(Pulmonata, Streptaxidae). Zookeys. 2014;401:45–107. 

3. Siriboon T, Sutcharit C, Naggs F, Rowson B, Panha S. Revision of the carnivorous snail 
genus Indoartemon Forcart, 1946 and a new genus Carinartemis from Thailand 
(Pulmonata : Streptaxidae). RAFFLES B ZOOL. 2014;62:161–74. 

4. Siriboon T, Sutcharit C, Naggs F, Panha S. Three new species of the carnivorous snail 
genus Perrottetia Kobelt, 1905 from Thailand (Pulmonata, Streptaxidae). Zookeys. 
2013;287:41–57. 



 

133 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
1. Panha S, Siriboon T, Nantarat N. Chulalongkorn University Museum and Collections. 

Proceedings of APRU Research Symposium on University Museums: Forming a 
University Museum Network as the Core of Frontier Research, Association of 
Pacific Rim Universities (APRU); 2012 Sep 11-14; Kyoto, Japan. 

 
3.  ต ารา/หนังสือ 
- 
4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1. ซิสเทแมติกส์และการกระจายตัวของหอยน้ าจืดวงศ์ Thiaridae ในจังหวัดราชบุรี งบประมาณเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 

ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ (ของหลักสูตรเล่มนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา 

ชว 101 ชีววิทยา 1 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ชว 102 ชีววิทยา 2 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
ชว 201 วิทยาโปรโตซัว 

ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์ 
ชว 261 นิเวศวิทยา 
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 

ชว 326 ปรสิตวิทยา 

ชว 341 พันธุศาสตร์ 
ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 
ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2 

ชว 322 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ชว 404 สาหร่ายวิทยา 
ชว 444 เซลล์พันธุศาสตร์ 
ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวอภิรดา สถาปัตยานนท์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Apirada Sathapattayanon 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน       ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโ์ทรศัพท์     08-9204-8544  
Email        apirada@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 พฤกษศาสตร์ (อนุกรมวิธานของกล้วยไม้และเทอริโดไฟต์) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Takamiya T, Wongsawad P, Sathapattayanon A, Tajima N, Suzuki S, Kitamura S, Shioda N, 

Handa T, Kitanaka S, Iijima H, Yukawa, T. Molecular phylogenetics and character evolution 
of morphologically diverse group, Dendrobium section Dendrobium and allies. AoB Plants. 
2014; Available from: http://aobpla.oxfordjournals.org/content/6/plu045.full 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ 
อภิรดา สถาปัตยานนท์. คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา 1: บทปฏิบัติการที่ 7 โปรติสตา : สาหร่าย. กรุงเทพฯ: 

ซัคเซสพับลิเคชั่น; 2557. 
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4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
1. อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการของกล้วยไม้ในสกุล Dendrobium Sw. หมู่ Aporum Blume (Blume) 

และ Strongyle Lindl. & Paxton (Orchidaceae) ในประเทศไทย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.): ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

2. ความหลากหลายของกล้วยไม้สกุล Dendrobium ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2558 (หัวหน้า
โครงการวิจัย) 

3. อนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ าตกถ้ าจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวัง
น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

4. ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ าตกดาดฟ้าและน้ าตกห้วยหมาก อุทยานแห่งชาติใต้
ร่มเย็น อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 
2559 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

5. อนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น บริเวณเขาสูง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 
ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ (ของหลักสูตรเล่มนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา 

ชว 101 ชีววิทยา 1 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ชว 102 ชีววิทยา 2 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
ชว 304 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 

ชว 404 สาหร่ายวิทยา 
ชว 414 เฟิร์นวิทยา 
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช 
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ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Sukhumaporn  Saeng-ngam 
ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
ที่ท างาน         ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์        02-649-5000 ต่อ 18101 
Email           Sukhumaporns@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 
วท.ม. พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 2547 
วท.ด วิทยาศาสตรชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Plant Physiology   Plant Stress Physiology และ Molecular Biology  
ผลงานทางวิชาการ   
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. Saeng-ngam S, Takpirom W, Buaboocha T, Chadchawan S. The role of the OsCam 1-1 
salt stress sensor in aba accumulation and salt tolerance in rice. J Plant Biol. 
2012;55:198-208. 

2. Saeng-Ngam S, Limruengroj K, Pichyangkura R., Chadchawan S., Buaboocha T. Chitosan 
potentially induces drought resistance in rice Oryza sativa L. via calmodulin. J 
Chitin Chitosan Sci. 2014;2:117-122. 

 
2.  บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. กนกวรรณ ปานสุขสาร, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, สุขุมาภรณ์ แสงงาม. อิทธิพลของก๊าซโอโซนต่อระดับ
ของสารต้านอนุมูลอิสระในคะน้า (Brassica alboglabra). การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9; 3-5 มิถุนายน 2558; กรุงเทพฯ. 



 

137 

2. กิตติญา พรรณา, อภิชาต สุขส าราญ, คณพล จุฑามณี, สุขุมาภรณ์ แสงงาม. ผลของสาร 7,8-dihydro-

8-20-hydroxyecdysone (DHECD) ต่อการเติบโตและปริมาณน้ าตาลรวมของข้าวพันธุ์ กข31 
(Oryza sativa L. cv. RD31) ภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้ ง. การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9; 3-5 มิถุนายน 2558; กรุงเทพฯ. 

3. อพิธาน ทรัพย์วิจิต, อภิชาต สุขส าราญ, คณพล จุฑามณี , สุขุมาภรณ์ แสงงาม . ผลของสาร 7,8-

dihydro-8-20-hydroxyecdysone (DHECD) ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์รวมและปริมาณโพรลีน
ของข้าวพันธุ์ กข47 (Oryza sativa L. cv. RD47) ภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้ง. การ
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9; 3-5 มิถุนายน 2558; กรุงเทพฯ. 

3.  ต ารา/หนังสือ 
  - 
4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

เรื่อง ความสามารถในการทนความเค็มและ
อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อ
การปรับตัวทางสรีรวิทยา   บางประการของ
ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง และข้าวพันธุ์เล็บนก
ปัตตานี ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556) 

2556-2557 หัวหน้า
โครงการ 

อิทธิพลของก๊าซโอโซนต่อระดับของสารต้าน
อนุมูลอิสระในผักคะน้าและกวางตุ้ง  

เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (เงินรายได้
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557) 

2557-2558 หัวหน้า
โครงการ 

การเพ่ิมความสามารถในการทนต่อ
ความเครียดจากภาวะแล้ง ของข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1           

เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (ประจ าปี
งบประมาณ 2558) 

2557-2558 หัวหน้า
โครงการ 

การใช้สารแอนาลอกของเอคไดสเตียรอยด์ใน
การเพ่ิมผลผลิตข้าวในเขตพ้ืนที่เพาะปลูก
จังหวัดสิงห์บุรี 

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาค
กลาง) โครงการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอด

2557-2558 หัวหน้า
โครงการ 
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 เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

ความสามารถในการทนแล้งของข้าวพันธุ์เล็บ
นกปัตตาน ีภายใต้ความเครยีดจากสภาวะ
แล้ง 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

2558-2559 หัวหน้า
โครงการ 

การเพ่ิมผลผลิตของข้าวไทยในพื้นที่
เพาะปลูกจังหวัดสิงห์บุรีด้วยสารบราสสิ  
โนสเตียรอยด์มิมิก 
 

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาค
กลาง) โครงการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

2558-2559 หัวหน้า
โครงการ 

ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยด์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการ
ของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจากความแล้ง 

เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

2559-2560 หัวหน้า
โครงการ 

ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยด์ต่อ
การเติบโตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม 

เงินรายไดค้ณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

2559-2560 หัวหน้า
โครงการ 

การเพิ่มความสามารถในการทนแล้งของ
มะเขือเทศด้วยสารบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิก 

เงินรายไดค้ณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

2559-2560 หัวหน้า
โครงการ 

ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและการเก็บกัก
คาร์บอนในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560 

2560-2561 ผู้อ านวยการ
แผนงานวิจัย 

การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการ
ของพริกด้วยการใช้ถ่านชีวภาพจากซัง
ข้าวโพดในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยว 

 

ทุนงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560 

2560-2561 หัวหน้า
โครงการ 
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ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ (ของหลักสูตรเล่มนี้) 
 
 
 
 
 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชว102 ชีววิทยา 2 
ชว192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
ชว451 สรีรวิทยาพืช 
ชว457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ชว312 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของพืช 
ชว481 สัมมนาทางชีววิทยา 1 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

มคอ. 1 
พ.ศ. 
2553 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 
2.1  วิชาแกน  26  2.1  วิชาแกน   41 
2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 18   2.1.1 วิชาแกน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 26 

 2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  8   2.1.2 วิชาแกนเฉพาะ
สาขา 

 15 

2.2   วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 68  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

 6  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู ้

 6 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  46  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  30 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 16  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 17 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 130 120 รวม ไม่น้อยกว่า 130 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                      3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนา
ความสรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I 
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจและฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน น าภาษาอังกฤษไปใช้
ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอั งกฤษ โดยเน้นการฟั งและการพู ด
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการ
ท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2                                3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไป
ใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2          3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการ
ท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1                                    3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา
ผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน า
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1               3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียน
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน 
ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2                                    3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ 
พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและ
การจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบ
ยั่งยืน 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2               3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับ
ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียน
เรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

2. กลุม่วิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค ์                                          3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับ
วิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 131 ลีลาศ                                                       1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้น
ลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาแลหน่วย

กิต 
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 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                    1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความ
แข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการ
ท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

วิชาใหม่ 

 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                                 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความ
อดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การ
จัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 134 โยคะ                                                        1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความ
อ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 135 ว่ายน้ า                                                      1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่าง ๆ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 136 แบดมินตัน                                                 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การ
ตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู่  การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 
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 มศว 137 เทนนิส                                                      1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส 
กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บ
รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 138 กอล์ฟ                                                       1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ 
กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยใน
การเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนกั                                 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึก
โดยการใช้น้ าหนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดย
การใช้น้ าหนักเพื่อสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                         3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                          3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล 
ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม                     2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมิน
พฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

วิชาใหม่ 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                  3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติคณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค 
คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิด
ในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                            3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์
กับความงาม การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                       3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน
ในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยี
ทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และ
การวางแผนลงทุน 

วิชาใหม่ 
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มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม                 3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี              3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและ
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่ อวิถี ชีวิต  เศรษฐกิจ  สั งคม  สิ่ งแวดล้อม  และการประยุกต์ ใช้
วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                     2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์  และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทใน
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
มิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

วิชาใหม่ 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                                        2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ 
สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาใหม่ 
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 มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                                             2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหาร
เพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและ
มาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจาก
วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

วิชาใหม่ 

มศว 143  พลังงานทางเลือก                                                              3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ
เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความส าคัญของการใช้
พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                                         2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของ
การใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุ
เหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                         2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลัก
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

วิชาใหม่ 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์                                            3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์                       3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติ
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                                                                  3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มี
ความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม 
ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและ
สมาชิกของสังคม 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้                           2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                   3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีต
กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                             2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้
ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม 
รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                                         3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ
การด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ท้ังที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                   3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่
ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 253 สุนทรียสนทนา                                            2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับ
ของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

วิชาใหม่ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                                                3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                          2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรคแ์ละจนิตนาการที่ก่อให้เกิด
ความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

 มศว 255 ธรรมนญูชีวิต                                              2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่
เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และ
หลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 

วิชาใหม่ 
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 มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต                                          2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่า
งานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                               3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิง
คิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วย
พัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                         2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้ง
ในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญา
และยกระดับจิตใจ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                           2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด 
การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การ
พัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่าง ๆ 

วิชาใหม่ 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                                             3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของ
ไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย 
ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก 

วิชาใหม ่



 

151 

มศว 361ประวตัิศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                                       3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนา
จากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่ เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์
การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                 2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                                                              3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวล
มนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                                        2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา 
ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิต
ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้ งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                                                            3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ 
ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้ง
การศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                            2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มี
ผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน ์                                               3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                      3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่
มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 
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 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                                2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การ
พึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

วิชาใหม่ 

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                                                       3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการ
จัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนา
สังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข 

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่                                 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
องค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวจิัย              2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วิชาใหม่ 
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มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                           3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มี
วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                     3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและ
ภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาท
พื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับ
ผู้อื่น 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                   3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                             3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณา
การ พัฒ นาทักษะการคิดวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  ปรัชญ าที่ เป็ น
กระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม                                        3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบท
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 353 การคิดอยา่งมีเหตผุลและจริยธรรม                     3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลบนพื้นฐานความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทาง
สังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี                            3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                        3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพยส์ินทางปัญญา กรณีศึกษาการ
พัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอ
ผลงานต่อสาธารณชน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 355 พุทธธรรม                                                                        3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็น
แนวทางไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 355 พุทธธรรม                                                   3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิต  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้ งใน เชิง
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                                                                   3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่าง 
ๆ ทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม 
กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                        2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรม
และสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ
ส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

 มศว 357 สุขภาพจติและการปรับตัวในสังคม                     2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม 
การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วิชาใหม่ 
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 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม          2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของ
กิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม
ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

วิชาใหม่ 

 มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                                            3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดย
การบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

วิชาใหม่ 

มศว 372 ภูมิปญัญาท้องถิ่น                                                               3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด 
การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหา
คุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 362 ภูมิปญัญาท้องถิ่น                                          2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การด ารงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

วิชาใหม่ 



 

156 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                                                                  3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้าง
ส านึกและสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                                            2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วย

กิต 

 มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                                          2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและ
กระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคม
ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

วิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                                                        3(3-0-6) 
PY 100 General Physics 
กลศาสตร์ของระบบอนภุาค วัตถแุข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตร
กิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตรกิรยิาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตมั ฟิสิกส์นิวเคลียร ์

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                                                         3(3-0-6) 
PY 100 General Physics 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน และอุณหพลศสตร์ คลื่น เสียง 
แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตร
กิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่เก่ียวข้อง 

 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                                             1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory 
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับ ฟส 100 

ฟส180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                                              1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory 

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ 
การใช้ออสซิลโสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยล์ เสียง แสง
และทัศนูปกรณ์ วงจรกระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุ
ไฟฟ้า 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                            1(0-2-1) 
CH 190 General Chemistry Laboratory  I 
การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ
ทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา คม 100 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                             1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry Laboratory  I 
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ ท า
การทดลองและวิเคราะหผ์ลที่เกีย่วกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การ
ไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของ

เพิ่มจ านวนช่ัวโมงและ
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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สารชีวโมเลกลุ 
คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                            1(0-3-0) 
CH 191 General Chemistry Laboratory II 

การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 101 

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                             1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory II 

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตเุรพิเซนเททีฟ
และธาตุทรานสิชัน ปฏิกริิยาเคมีและการวเิคราะห์ไอออน อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ และเคมไีฟฟ้า 

เพิ่มจ านวนช่ัวโมงและ
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 101 ชีววิทยา 1                                                          3(3-0-6) 
BI 101 Biology 1 
ศึกษาหลักการส าคญัของโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพร
แคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล ์หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพนัธุกรรม การแบ่งเซลล ์ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตได้แก ่ไวรัส มอเนอราโพรทิสต ์เห็ด รา พืชและสตัว ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

ชว 101 ชีววิทยา 1                                                           3(3-0-6) 
BI 101 Biology 1 
หลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอต
และยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกริยิาเคมีในเซลล ์หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล ์ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

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

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1                                             1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I 
ปฏิบัติการชีววิทยาเกีย่วกับโครงสร้างและหน้าท่ีองค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพร
แคริโอต และยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกริิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพนัธุกรรม การแบ่งเซลล์ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ความสมัพันธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 102 ชีววิทยา  2                                                         3(3-0-6) 
BI 102 Biology II 
ศึกษาหลักการส าคญัเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ 
และการเจรญิของพืชและสตัว ์

ชว 102 ชีววิทยา  2                                                          3(3-0-6) 
BI 102 Biology II 
หลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง สรรีวิทยา การสืบพันธุ์ และ
การเจรญิของพืชและสตัว ์

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา                                                1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II 
ปฏิบัติการชีววิทยาทีส่อดคล้องกับวิชา ชว 102 

ชว 192 ปฏิบัติการชีววิทยา                                                 1(0-2-1) 
BI 192 Biology Laboratory II 
ปฏิบัติการชีววิทยาเกีย่วกับการจดัระบบโครงสร้าง สรรีวิทยา การสบืพันธุ์ 
และการเจรญิของพืชและสตัว ์

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  
คม 241 ชีวเคมี 1                                                            3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I 
โครงสร้างและหน้าท่ีของชีวโมเลกลุ เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม
และการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม   

คม 241 ชีวเคมี 1                                                            3(3-0-6) 
CH 241 Biochemistry I 
โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตนี 
กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ รวมทั้งเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 
และการควบคุม 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์                                           1(0-3-0) 
Organic Chemistry Laboratory 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 221 เทคนิคพื้นฐานทางเคมีอินทรีย์ 
สเตอริโอเคมีและปฏิกิรยิาเฉพาะ 

คม 292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์                                            1(0-3-0) 
Organic Chemistry Laboratory 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับ การสกัด  การตกผลึก  การหาจดุหลอมเหลวและจุด
เดือด  สเตอริโอไอโซเมอริซมึ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิรยิาการ
แทนท่ีด้วยนิวคลีโอไฟล ์ แอลกอฮอล์และฟีนอล  แอลดีไฮด์และคโีตน กรด
คาร์บอกซิลิกและเอมีน 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี                                                 1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 241  การใช้สารละลายบัฟเฟอร์
ในทางชีวเคมี การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากลไกใน
กระบวนการเมแทบอลิซมึของคารโ์บไฮเดรต 

คม 296 ปฏิบัติการชีวเคม ี                                                  1(0-3-0) 
CH 296 Biochemistry Laboratory 
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบ
ทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกลุ การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซมึของ
คาร์โบไฮเดรต 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

คม 350 เคมีวิเคราะห ์                                                     3(3-0-6) 
CH 350 Analytical Chemistry 
ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห ์การวิเคราะห์ปริมาณโดยการชั่งน้ าหนักและ

ไม่ม ี ตัดออก 
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การวัดปรมิาตร การแยกสารด้วยวธิีต่าง ๆ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปแีละโครมาโทกราฟี 
คม 396 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                         1(0-3-0) 
CH 390 Analytical chemistry Laboratory 
การทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชา คม 350 ได้แก่การวิเคราะห์ปริมาณโดย
การตกตะกอน และการไทเทรตแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิค
ทางสเปกโทรสโกปี  และการวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
 

ไม่ม ี ตัดออก 

ชว 302 ชีวสถิติ                                                              3(2-3-4) 
BI 302 Biostatistics 
ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างข้อมลูทางชีววิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การหา
สถิติพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมลู การน าเสนอข้อมลู  การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมลูด้วยวิธกีารทางสถิต ิและมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 202 ชีวสถิติ                                                           3(2-3-4) 
BI 302 Biostatistics 
ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้น การหาสถิติ
พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมลูด้วยวิธกีารทางสถิต ิและมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

วจช 201 จุลชีววิทยา                                                       3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology 
ศึกษาโครงสร้าง  การเจริญ  การสืบพันธุ ์และวิธีการควบคุมจลุินทรีย์ 
ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร  น้ า  ดนิ  
อุตสาหกรรม สาธารณสุข และภมูคิุ้มกัน 

วจช 201 จุลชีววิทยา                                                        3(3-0-6) 
SMB 201 Microbiology 
ประวัติของจุลชีววิทยา รูปรางลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเจรญิ เมแทบอ
ลิซึม พันธุศาสตรจุลินทรยี์  วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจลุินทรีย ์ยา
ปฏิชีวนะ จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม ภมูิคมุกันของรางกายตอเช้ือจุลินทรีย ์รวมถึงการศึกษาถึงไวรัส
และเหด็รา 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                  1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology 
เพื่อเรียนรูห้ลักการ ข้อควรปฏิบตั ิและฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านจุล
ชีววิทยา 

วจช 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                   1(0-3-0) 
SMB 202 Laboratory in Microbiology 
เรียนรูห้ลักการ ข้อควรปฏิบตัิ และฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านจลุชีววิทยา 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการก าจัดเชื้อ  การนับ

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 



 

161 

จ านวนจุลินทรีย์  การแยกเช้ือจุลนิทรีย์ให้บริสุทธ์ิ การศึกษาเชื้อรา โปรโตซัว 
การย้อมสแีบคทีเรยี การวัดขนาดเซลล์ การท าลายและการยับยั้งการเจรญิ
ของเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ านม 

 2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้  
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์1                           3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน รวมทั้งมีความเข้าใจหลัก
ไวยากรณ์ โครงสร้างและส านวนที่ใช้ในเนื้อหาบทเรียนและบทความทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยเนน้ทักษะการอ่านและการฟังเพื่อความเข้าใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์1                           3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ 
โครงสร้างและส านวนภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

วทศ 302  ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร ์2                          3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สังเคราะห์บทเรยีนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยเน้น
ทักษะการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

วทศ 302  ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร ์2                          3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษในการตีความและ
สังเคราะห์บทเรยีนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
ชว 301 ชีววิทยาของเซลล์                                                  4(4-0-8) 
BI 301 Cell Biology 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแครโิอต และ
ไวรัส โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของ
เซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกลุ วัฏจักรเซลล์และการควบคมุ การเปลี่ยนสภาพของ
เซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุม้กันของเซลล์ และ
เทคโนโลยีของเซลล ์

ชว 203 ชีววิทยาของเซลล์                                                  4(4-0-8) 
BI 301 Cell Biology 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ยูแคริโอต เซลล์โพรแครโิอต และ
ไวรัส โครงสร้างและการท างานของออร์แกเนลล์ของเซลล์ องค์ประกอบของ
เซลล์ พันธุศาสตร์โมเลกลุ วัฏจักรเซลล์และการควบคมุ การเปลี่ยนสภาพของ
เซลล์ การบาดเจ็บและการแก่ของเซลล์ ระบบภูมิคุม้กันของเซลล์ และ
เทคโนโลยีของเซลล ์

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชว 262 นิเวศวิทยา                                                        4(3-3-6) ชว 261 นิเวศวิทยา                                                         3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ค าอธิบาย
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BI 262 Ecology 
ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างและกระบวนการในระบบนเิวศ ประชากร พฤติกรรม 
สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยน 
แปลงแทนท่ี การปรับตัว การแพรก่ระจาย ความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมี
ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

BI 261 Ecology 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสมัพันธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกบั
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างและกระบวนการในระบบนเิวศ ประชากร พฤติกรรม 
สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัว การแพร่กระจาย ความ
หลากหลายทางชีวภาพและอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 

ไม่ม ี ชว 291  ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                            1 (0-3-0) 
BI 291 Ecology Laboratory 
ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและปัจจยัระบบนิเวศบกและน้ า 
ประชากรสังคมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายวิชาใหม ่

ชว 303 วิวัฒนาการ                                                           3(3-0-6) 
BI 303 Evolution 
บุรพวิชา :  ชว 341 
ศึกษาการก าเนิดของโมเลกลุอินทรีย์ เซลล์โพรแครโิอตและยูแคริโอต  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมชีีวิตชนิดต่าง ๆ การเกิดสปีชีส์ใหม ่ 
ตลอดจนกลไกท่ีเกีย่วข้องกับการแข่งขัน การคัดเลือกทางเพศ ปัจจัยทาง
วิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของประชากร และความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

ชว 303 วิวัฒนาการ                                                          3(3-0-6) 
BI 303 Evolution 
บุรพวิชา :  ชว 341 
การก าเนิดของโมเลกลุอินทรีย์ เซลล์โพรแครโิอตและยูแคริโอต  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต การเกิดสปีชีส์ใหม่ กลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
การคัดเลือกทางเพศ ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลีย่นแปลงโครงสร้างของ
ประชากร และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกลุ 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 



 

163 

แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ การเกดิสปชีีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต 
ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

เกี่ยวกับสปีชีส์ การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบวิทยา
และการจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งมชีีวิต 

ชว 341 พันธุศาสตร์                                                          4(3-3-6) 
BI 341 Genetics 
ศึกษาหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  รูปร่างของโครโมโซม  การกลาย  
ตลอดจนโครงสร้างและการท างานของยีน  พันธุศาสตร์ประชากร  
วิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรมเบื้องตน้ และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

ชว 341 พันธุศาสตร์                                                           4(3-3-6) 
BI 341 Genetics 
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  รูปร่างของโครโมโซม  การกลาย  ตลอดจน
โครงสร้างและการท างานของยีน  พันธุศาสตร์ประชากร  วิวัฒนาการ พันธุ
วิศวกรรมเบื้องต้น และมปีฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 352  กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา                                 4(3-3-6) 
BI 352 Anatomy and Physiology 
พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อของสัตว์ ระบบ 
อวัยวะ การท างานและการควบคุมของสัตว์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง 
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 354  กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา                                  3(3-0-6) 
BI 352 Anatomy and Physiology 
พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อ ระบประสาท  
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดิน 
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ การท างานและการควบคุม 

เปลี่ยนรหัสวิชา ค าอธิบาย
รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

ไม่ม ี
 

ชว 394 ปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา                      1(0-3-0) 
BI 394 Anatomy and Physiology Laboratory 
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรรีวิทยาระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ทอ่ 

รายวิชาใหม ่

ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา                                               1(0-2-1) 
BI 481 Seminar in Biology I 

ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต 
วิธีการ และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่าง ๆ 

การเขียนเรื่องย่อ และวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานวิจัย 

ชว 481 สัมมนาทางชีววิทยา                                                1(0-2-1) 
BI 481 Seminar in Biology I 
ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาในเรื่องที่สนใจทางอินเตอร์เน็ต 
วิธีการ และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่าง ๆ การ
เขียนเรื่องย่อ และวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัย 

เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 482 สัมมนาทางชีววิทยา 2                                             1(0-2-1) 
BI 482 Seminar in Biology II 
ฝึกค้นคว้าบทวิจัยทางวิชาการทางชีววิทยาภาษาอังกฤษในเรื่องที่สนใจ วิธีการ 

รายวิชาใหม ่



 

164 

และการท าสื่อในการน าเสนอด้วยโปรแกรมการน าเสนองานต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ 

ชว 491 ฝึกงาน                                                           1(0-100-0) 
BI 491 Internship 
ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ และน าความรูท้าง
ชีววิทยาไปใช้ประโยชน์ในการท างาน โดยก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่
น้อยกว่า 100 ช่ัวโมง และมีการประเมินผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

ชว 491 ฝึกงาน                                                             2(0-6-0) 
BI 491 Internship 
ฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ และน าความรูท้าง
ชีววิทยาไปใช้ประโยชน์ในการท างาน โดยก าหนดให้มีจ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่
น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง 

เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 

ชว 492 โครงงาน                                                            2(0-6-0) 
BI 492 Project 
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปญัหาต่าง ๆ  ด าเนินการ
วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วน ามา
เรียบเรียงเป็นรายงานพร้อมท้ังสอดแทรกความรับผดิชอบต่อสังคมอนัเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ และ การพัฒนาประเทศ 

ชว 492 โครงงาน                                                             2(0-6-0) 
BI 492 Project 
ทฤษฎี การประมวลความรู้ การคน้คว้า วิจัยปัญหาต่าง ๆ  ด าเนินการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปญัหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และการเขยีนรายงาน 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 493 การศึกษาอิสระทางชีววิทยา                                      1(0-2-1) 
BI 493 Independent study in Biology 
ค้นคว้างานวิจัยทางชีววิทยาตามความสนใจของนิสิต เขียนและน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการ 

รายวิชาใหม ่

2.2.3 วิชาเอกเลือก 2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก  
ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช                                              4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology 
ศึกษาโครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของ
พืชกลุ่มต่าง ๆ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 211 สัณฐานวิทยาของพืช                                               4(3-3-6) 
BI 211 Plant Morphology 
โครงสร้าง การจัดจ าแนก วิวัฒนาการ วัฏจักรชีวิต และพัฒนาการของพืชกลุ่ม
ต่าง ๆ และมปีฏิบัติการที่สอดคลอ้งกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                         3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue Culture 

ชว 272 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                          3(2-3-4) 
BI 272 Plant Tissue Culture 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล ์เนื้อเยื่อ และอวัยวะ 
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การน าเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ประโยชน์
ทางด้านต่าง ๆ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เทคนิคและฝึกปฏิบตัิการเพาะเลี้ยงเซลล ์เนื้อเยื่อ และอวัยวะ จากสว่นต่าง ๆ  
ของพืช และประโยชน์ของการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อและมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง 
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                                          3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy 
ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้าที ่การ
เรียงตัว การเจริญเติบโต  การเปลีย่นแปลง วิวัฒนาการของเซลล ์เนื้อเยื่อ 
ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช  เน้นหนักในพืชดอก และมีปฏิบตักิารที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 311 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                                          3(2-3-4) 
BI 311 Plant Anatomy 
โครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงในเรื่องลักษณะเฉพาะ หน้าท่ี การเรยีง
ตัว การเจริญเติบโต  การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของเซลล ์เนื้อเยือ่ ระบบ
เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช เน้นหนักในพืชดอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 312 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชมีเมล็ด                   3(2-3-4) 
BI 312 Comparative Anatomy of Seed Plants  
ลักษณะโครงสร้างภายใน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์และ
เนื้อเยื่อท่ีเป็นองค์ประกอบในอวัยวะพืชมีเมลด็แตล่ะกลุม่ การปรับตัวของ
โครงสร้างภายในของพืชต่อระบบนิเวศท่ีพืชอาศัยอยู่ และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี ชว 313 กายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้                                       3(2-3-4) 
BI 313 Wood Anatomy 
กายวิภาคศาสตร์เนื้อไม้ของพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์มและพืชใบเลี้ยงคู่ ในด้าน 
โครงสร้างและพัฒนาการของแคมเบียม ชนิด ก าเนิด และพัฒนาการของเซลล์ 
ที่ประกอบเป็นเนื้อไม้ ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่มีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานพืช  
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม ่

ชว 321 มิญชวิทยา                                                          4(3-3-6) 
BI 321 Histology 
ศึกษาโครงสร้างและสมบตัิของเซลล ์เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้ง
กระดูกอ่อน กระดูก เลือดและการสรา้งเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ

ชว 321 มิญชวิทยา                                                           4(3-3-6) 
BI 321 Histology 
โครงสร้างและสมบตัิของเซลล ์เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมทั้งกระดูก
อ่อน กระดูก เลือดและการสร้างเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยือ่ประสาท 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ประสาท โครงสร้างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ในสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

โครงสร้างและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ในสัตว์มกีระดูกสัน
หลัง และมปีฏิบัติการที ่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 322 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง                                           4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology 
ศึกษารูปรา่ง การเจรญิเติบโต สรรีวทิยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลังตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตชั้นต่ า โดยเน้นความสมัพันธ์กันในแง่
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤตกิรรมของสตัว์เหลา่นั้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การผ่าตัดสัตว์บางชนิด การสาธิตและทัศนศึกษา 

ชว 322 สัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง                                            4(3-3-6) 
BI 322 Invertebrate Zoology 
รูปรา่ง การเจรญิเติบโต สรรีวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวธิานของสตัวไ์มม่ี
กระดูกสันหลังตั้งแต่ฟองน้ าถึงคอร์เดตชั้นต่ า โดยเน้นความสมัพันธ์กันในแง่
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤตกิรรมของสตัว์เหลา่นั้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การผ่าตัดสัตว์บางชนิด การสาธิตและทัศนศึกษา 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                              4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology 
ศึกษารูปร่าง โครงสร้าง และอนุกรมวิธานของคอร์เดตชั้นต่ า และสตัว์มี
กระดูกสันหลัง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 323 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                                               4(3-3-6) 
BI 323 Vertebrate Zoology 
รูปร่าง โครงสร้าง และอนุกรมวิธานของคอร์เดตชั้นต่ า และสตัว์มีกระดูกสัน
หลัง และมปีฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 324 กีฏวิทยา                                                            3(2-3-4) 
BI 324 Entomology 
ศึกษาสัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรกัษา
ตัวอย่าง โทษ ประโยชน ์และวิธีการป้องกันก าจัดแมลง และมีปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 324 กีฏวิทยา                                                             3(2-3-4) 
BI 324 Entomology 
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาตวัอย่าง 
โทษ ประโยชน ์และวิธีการป้องกนัก าจัดแมลง และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 326 ปรสิตวิทยา                                                         3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology 
ศึกษาหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซมึ วิวัฒนาการ  
การสืบพันธุ ์และวัฏจักรชีวิตของปรสิตต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับ
ผู้ถูกอาศัย วิธีการป้องกัน และวิธีการตรวจหา วิธีจ าแนกชนิด และเก็บรักษา
ปรสิตต่าง ๆ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 326 ปรสิตวิทยา                                                          3(2-3-4) 
BI 326 Parasitology 
หลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซมึ วิวัฒนาการ  การ
สืบพันธุ ์และวัฏจักรชีวิตของปรสติต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูก
อาศัย วิธีการป้องกัน และวิธีการตรวจหา วิธีจ าแนกชนิด และเก็บรักษาปรสิต
ต่าง ๆ และมปีฏิบัติการที่สอดคลอ้งกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ                                                 3(2-3-4) ชว 342 ชีววิทยาการเจริญ                                                  3(2-3-4) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 



 

167 

BI 342 Developmental Biology 
ศึกษาการเจริญของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระยะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ขั้นตอนการ
ปฏิสนธิ การเจรญิเป็นเอม็บริโอ และการเจรญิระยะหลังเอ็มบริโอ หลักการ
และกลไกการควบคุมการเจริญของสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

BI 342 Developmental Biology 
การเจรญิของสิ่งมีชีวิต ตั้งแตร่ะยะการสร้างเซลล์สบืพันธุ์ ขั้นตอนการปฏิสนธิ 
การเจรญิเป็นเอ็มบรโิอ และการเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ หลักการและกลไก
การควบคุมการเจริญของสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ไม่ม ี ชว 343 พันธุศาสตร์ของเซลล์                                              3(2-3-4) 
BI 343 Cytogenetics 
โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโครโมโซมในระหว่างการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซสิและไมโอซิส ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของ
โครโมโซมกบัการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ปัจจัยที่ท าให้โครโมโซมผิดปกติ
ทั้งทางด้านรูปร่างและจ านวน และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

รายวิชาใหม ่

ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช                                                 3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology 
บูรพวิชา : ชว 262 
ศึกษาระบบของสังคมพืช ความสมัพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทัว่ไป  
ความหลากหลาย  เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา  และมีปฏบิตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 361 นิเวศวิทยาของพืช                                                  3(2-3-4) 
BI 361 Plant Ecology 
บูรพวิชา : ชว 262 
ระบบของสังคมพืช ความสมัพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป  ความ
หลากหลาย  เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างและศึกษา  และมีปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 362 พฤติกรรมวิทยา                                                    3(3-0-6) 
BI 362 Ethology 
ศึกษาพฤติกรรมของสตัว์  ความส าคัญของพฤติกรรมทีม่ีต่อความสามารถใน
การอยู่รอดในธรรมชาต ิ  พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  การพัฒนา
พฤติกรรม  พฤติกรรมทางสังคม  และพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม   

ชว 355 พฤติกรรมวิทยา                                                     3(3-0-6) 
BI 355 Ethology 
พฤติกรรมของสตัว์  ความส าคัญของพฤติกรรมที่มีต่อความสามารถในการอยู่
รอดในธรรมชาต ิ  พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  การพัฒนาพฤติกรรม  
พฤติกรรมทางสังคม  และพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม   

เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 363 นิเวศวิทยาของสัตว์                                               3 (2-3-4) 
BI 363 Animal Ecology 

รายวิชาใหม ่
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ความสัมพันธ์ระหว่างสตัว์กับสิ่งแวดล้อม โครงสรา้งและการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ชุมชนของสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน การ
ปรับตัว การแพร่กระจาย และการอนุรักษ์สัตว์ และมีปฏบิัติการทีส่อดคล้อง
กับเนื้อหาภาคบรรยาย 

 ชว 364 ชีวภูมิศาสตร ์                                                      3(3-0-6) 
BI 364 Biogeography 
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ สาเหตุต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดความหลากหลายและ
การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในภมูปิระเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท้ังในอดีตและ
ปัจจุบัน การเกิดสปีชีส์ใหม่และการสูญพันธ์ุ การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่เกีย่วข้องกับการกระจายตัว และการอนุรักษ์
ทางชีวภูมิศาสตร ์

รายวิชาใหม ่

ชว 371 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน้                                        3(3-0-6) 
BI 371 Introduction to Biotechnology 
ศึกษาหลักการและพัฒนาการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นปรากฏการณ์และ
กลไกส าคัญทางเคมี ฟิสิกส์ และชวีวิทยา ต่อกระบวนการพันธุวิศวกรรม การ
โคลน การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพนัธุกรรม บทบาทการน าสิ่งมีชีวิตมาใช้
ประโยชน์ใหผ้ลติภณัฑ์ชีวภาพใหม ่ๆ แนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการจีโนม กระบวนการพัฒนาผลผลติชีวภาพเป็น
สินค้าชีวภาพสู่ธรุกิจชีวภาพในวงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และนิติวิทยาศาสตรภ์ายใต้ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ จริยธรรมและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

ไม่ม ี ตัดออก 

ไม่ม ี ชว 372 หลักระบาดวิทยา                                                   3(3-0-6) 

BI 372 Principle of Epidemiology 
แนวคิดพื้นฐาน ขอบเขต หลักการ ประโยชน์ของระบาดวิทยา สาเหตุองค์ 

รายวิชาใหม ่
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ประกอบและธรรมชาติของการเกิดโรค การแพร่กระจายโรค การวัดอัตราการ
เกิดโรค การตรวจสอบความเสี่ยง ดัชนีช้ีวัดทางระบาดวิทยา การน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง การสอบสวน การป้องกันและ
ควบคุมโรค และการประยุกต์ระบาดวิทยาไปใช้ในงานสาธารณสุข 

ไม่ม ี ชว 373   การเพาะเลี้ยงในน้ า                                              3(2-3-4) 
BI 373 Aquaculture 
หลักการเพาะเลี้ยง  การเพาะพันธุ ์ การปรับปรุงพันธุ ์ การวางแผน  การ
จัดการและการลงทุน โดยเน้นสตัว์และพืชน้ าเศรษฐกิจ และมีปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

รายวิชาใหม ่

ชว 391 ไมโครเทคนิค                                                       3(0-6-3) 
BI 391 Microtechniques 
ศึกษาวิธีการที่ใช้เตรียมตัวอย่างพชืและสตัว์ส าหรับการศึกษาทางชีววิทยาด้วย
กล้องจุลทรรศน ์

ชว 391 ไมโครเทคนิค                                                       3(0-6-3) 
BI 391 Microtechniques 
ฝึกวิธีการที่ใช้เตรยีมตัวอย่างพืชและสตัว์ส าหรับการศึกษาทางชีววิทยาด้วย
กล้องจุลทรรศน ์

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1                                       3(3-0-6) 
BI 402 Special Topics in Biology I 
ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

ชว 402 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1                                        3(3-0-6) 
BI 402 Special Topics in Biology I 
หัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2                                       3(2-3-4) 
BI 403 Special Topics in Biology II 
ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

ชว 403 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2                                        3(2-3-4) 
BI 403 Special Topics in Biology II 
หัวข้อท่ีน่าสนใจทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันพร้อมปฏบิัติการ 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 404 สาหร่ายวิทยา                                                      3(2-3-4) 
BI 404 Phycology 
ศึกษาสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และ
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของสาหร่าย  และมีปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 404 สาหร่ายวิทยา                                                       3(2-3-4) 
BI 404 Phycology 
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา และความส าคญั
ทางเศรษฐกิจของสาหร่าย  และมปีฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ชว 411 อนุกรมวิธานพืช                                                   4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy 
ศึกษาการจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู ่ประวัต ิหลักและระบบในการจ าแนก 
รวมทั้งแนวคิดใหม่ในการจ าแนก โดยเน้นในพืชดอกท่ีพบมากในประเทศไทย 
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้หาภาคบรรยาย 

ชว 411 อนกุรมวิธานพืช                                                    4(3-3-6) 
BI 411 Plant Taxonomy 
การจ าแนกพืชเข้าเป็นหมวดหมู ่ประวัต ิหลักและระบบในการจ าแนก รวมทั้ง
แนวคิดใหม่ในการจ าแนก โดยเนน้ในพืชดอกท่ีพบมากในประเทศไทย และมี
ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 412 พืชสมุนไพร                                                        3(2-3-4) 
BI 412 Medicinal Plants 
ศึกษาประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การน ามาใช้ และสารออกฤทธิ์ รวมทั้ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ช่ือสามญั และช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชสมนุไพรที่
ส าคัญ และมีปฏิบัติการที่สอดคลอ้งกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 412 พืชสมุนไพร                                                         3(2-3-4) 
BI 412 Medicinal Plants 
ประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การน ามาใช้ และสารออกฤทธิ์ รวมทั้งลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ช่ือสามัญ และช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรทีส่ าคัญ และ
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 413 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                                             3(3-0-6) 
BI 413 Ethnobotany 
ศึกษาการน าพืชมาใช้ของกลุ่มชนพ้ืนบ้านท่ีสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจน 
เป็นเอกลักษณ์การใช้พืชพรรณประจ าท้องถิ่นนั้นๆ โดยศึกษาถึงสญัฐานวิทยา 
ของพืช พฤกษานุกรมวิธานช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพ้ืนเมือง ถ่ินก าเนิด ประโยชน ์
หรือโทษของพืชนั้นๆ ตลอดจนศึกษาวิธีการน าพืชไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ 

ชว 413 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                                              3(3-0-6) 
BI 413 Ethnobotany 
การน าพืชมาใช้ของกลุ่มชนพ้ืนบ้านท่ีสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรษุจนเป็น 
เอกลักษณ์การใช้พืชพรรณประจ าท้องถิ่นนั้นๆ โดยศึกษาถึงสัญฐานวิทยาของ 
พืช พฤกษานุกรมวิธานช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพ้ืนเมือง ถ่ินก าเนิด ประโยชน์ 
หรือโทษของพืชนั้นๆ ตลอดจนศึกษาวิธีการน าพืชไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 414 เฟิร์นวิทยา                                                         3(2-3-4) 
BI 414 Pteridology 
ศึกษาสัณฐานวิทยาของโครงสร้างทั้งที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุแ์ละไม่
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของเฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบ
การจัดจ าแนก การตรวจสอบชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธ์ุตามเขต
ภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ที่พบใน
ประเทศไทย และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 414 เฟิร์นวิทยา                                                          3(2-3-4) 
BI 414 Pteridology 
สัณฐานวิทยาของโครงสรา้งทั้งที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และไม่เกี่ยวกับ
การสืบพันธุ์ของเฟิร์น และพืชใกล้เคียงเฟิร์น ศึกษาวัฎจักรชีวิต ระบบการจัด
จ าแนก การตรวจสอบชนิด นิเวศวิทยา และการกระจายพันธ์ุตามเขต
ภูมิศาสตร์ รวมถึงศึกษารายละเอียดของเฟิร์นบางวงศ์ โดยเฉพาะวงศ์ที่พบใน
ประเทศไทย และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 421 ปักษีวิทยา                                                        3(2-3-4) 
BI 421 Ornithology 

รายวิชาใหม ่
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สัณฐานวิทยา สรรีวิทยา พฤติกรรม วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน 
และความส าคญัทางเศรษฐกิจของนก และมีการศึกษานอกสถานท่ี 

ไม่ม ี ชว 422 สังขวิทยา                                                            3(3-0-6) 
BI 422 Malacology 
ชีวประวัติของมอลลสัก์ อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรรีวิทยา นิเวศวิทยา 
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ความส าคญัทางการแพทย์และทางเศษฐกิจของ
มอลลสัก ์

รายวิชาใหม ่

ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช                                    3(3-0-6) 
BI 431 Plant Molecular Biology 
ศึกษา วิเคราะห์  และวิจารณ์กระบวนการต่าง ๆ  ในพืชช้ันสูง   ในระดับ
ชีววิทยาโมเลกุล โครงการจีโนมของพืช  และการประยุกต์ใช้พืชดัดแปร
พันธุกรรม 
 

ชว 431 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช                                    3(3-0-6) 
BI 431 Plant Molecular Biology 
บุรพวิชา : ชว 341 
กระบวนการต่าง ๆ ในพืชช้ันสูงในระดับชีววิทยาโมเลกุล โครงการจีโนมของพืช 
และการประยุกต์ใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 432 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกลุเบื้องต้น                        3(3-0-6) 
BI 432 Introduction to Molecular cell biology 
ชีววิทยาของเซลล์ในระดับโมเลกลุ กระบวนการทางชีวเคมีที่เป็นพื้นฐานของ
เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน โครงสร้างและการควบคุมการ
แสดงออกของยีน วิถีเมแทบอลิซมึของสารชีวโมเลกลุที่เป็นพื้นฐานของเซลล์ 
การขนส่งสารภายในเซลล์ระดับโมเลกลุ การส่งสัญญาณภายในเซลล์ เซลล์ต้น
ก าเนิดและพันธุศาสตร์ของมะเร็ง รวมถึงหลักการของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาชีววิทยาของเซลล์ในระดับโมเลกุล 

รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
 
 
 

ชว 441    มนุษยพันธุศาสตร์                                               3(3-0-6) 
BI 441 Human Genetics 
บุรพวิชา : ชว 341 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน โครโมโซมและความผดิปกติของ

รายวิชาใหม ่
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โครโมโซม พันธุศาสตร์กับระบบภมูิคุ้มกัน การเกิดมะเร็งและโรคทาง
พันธุกรรมที่มาจากหลายปัจจัย โครงการจีโนมมนุษย์และการประยุกต์ใช้ข้อมูล
หลังการศึกษาจโีนม 

ชว 442 พันธุวิศวกรรม                                                      4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering 
บุรพวิชา : ชว  341 
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการโคลน 
เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน เวกเตอร์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์
และตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปร
พันธุกรรมในพืชและสัตว ์ โครงการจีโนมมนุษย ์การบ าบัดด้วยยีน และ ชีวสา
รสนเทศศาสตร์เบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 442 พันธุวิศวกรรม                                                      4(3-3-6) 
BI 442 Genetic Engineering 
บุรพวิชา : ชว  341 
โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอส าหรับการโคลน เอนไซม์ที่
ใช้ในการโคลนยีน เวกเตอร์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบดีเอ็นเอที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูแคริโอต การดัดแปรพันธุกรรม
ในพืชและสัตว ์ โครงการจีโนมมนุษย์ การบ าบัดด้วยยีน และ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์เบื้องต้น และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 451 สรีรวิทยาของพืช                                                  4(3-3-6) 
BI 451 Plant Physiology 
ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมชีีวิตในพืชช้ันสูง โดยเน้นองค์ประกอบทาง
เคม ีความส าคัญของน้ า  แร่ธาตุ การสังเคราะหด์้วยแสง การหายใจ เมแทบอ
ลิซึมของสารอินทรีย ์และการเจรญิเติบโต ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 451 สรีรวิทยาของพืช                                                   4(3-3-6) 
BI 451 Plant Physiology 
กระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในพืชช้ันสูง โดยเน้นองค์ประกอบทางเคมี 
ความส าคญัของน้ า  แร่ธาต ุการสงัเคราะหด์้วยแสง การหายใจ เมแทบอลิซึม
ของสารอินทรีย ์และการเจรญิเตบิโต ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก และมีปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 452 ฮอร์โมนพืช                                                         3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่าง ๆ และสารชะลอการ
เจริญเติบโตของพืช ผลของสารเหล่านั้นต่อการเจรญิเติบโต และกระบวนการ
ทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของพืช และการน าไปประยุกต์ใช้ และมีปฏิบัตกิารที่
สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 452 ฮอร์โมนพืช                                                          3(2-3-4) 
BI 452 Plant Hormones 
ลักษณะทางเคมีของฮอร์โมนพืชกลุ่มต่าง ๆ และสารชะลอการเจริญเติบโตของ
พืช ผลของสารเหล่านั้นต่อการเจรญิเติบโต และกระบวนการทางสรรีวิทยาต่าง 
ๆ ของพืช และการน าไปประยุกต์ใช้ และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหา
ภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา                                                    3(3-0-6) 
BI 453 Pathophysiology 

ชว 453 พยาธิสรีรวิทยา                                                     3(3-0-6) 
BI 453 Pathophysiology 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ศึกษาหลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา  กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ในร่างกายเมื่อมภีาวะไม่สมดลุ พยาธิสภาพท่ีมผีลต่อการท างานของระบบต่าง 
ๆ  อาการเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบต่าง ๆ และการ
รักษาความสมดลุของร่างกาย 

หลักการพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยา  กลไกการเปลีย่นแปลงของระบบใน
ร่างกายเมื่อมภีาวะไมส่มดลุ พยาธิสภาพท่ีมผีลต่อการท างานของระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบต่อมไรท้่อ ระบบ
สืบพันธุ ์ อาการเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบดังกล่าว และ
การรักษาความสมดุลของร่างกาย 

ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน                                                     3(3-0-6) 
BI 454 Immunology 
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมคิุ้มกันผดิปกต ิตลอดจน
การประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค 

ชว 454 วิทยาภูมิคุ้มกัน                                                     3(3-0-6) 
BI 454 Immunology 
โครงสร้างและการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อสิ่งแปลกปลอม  โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุม้กันผดิปกต ิตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสรมิภูมิคุม้กัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 456 ประสาทชีววิทยา                                                   3(3-0-6) 
BI 456 Neurobiology 
โครงสร้าง หน้าที่ การพัฒนาของระบบประสาท ทางเดินของวิถีประสาท 
ระบบรับความรู้สึกทั่วไป ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ 
ระบบประสาทช้ันสูง ระบบประสาทอิสระ ระบบการไหลเวียนของเลือดและ
น้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและ
ระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย  

รายวิชาใหม ่

ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ            3(2-3-4) 
BI 457 Physical Environment and Plant Response 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคญั และอิทธิพลที่มีต่อพืช โดยเน้นในด้านการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาและสณัฐานวิทยาภายใตส้ภาวะแวดล้อมระดับปกติ
และผดิปกต ิและมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 457 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ             3(2-3-4) 
BI 457 Plant Response to Physical Environment 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคญั และอิทธิพลที่มีต่อพืช การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาและสณัฐานวิทยาภายใต้สภาวะแวดล้อมระดับปกติและผดิปกติ และ
มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ และ
ค าอธิบายรายวิชา 

ชว 461 ชลธีวิทยา                                                          3 (2-3-4) 
BI 461 Limnology 
ศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง และน้ ากร่อย ตลอดจนท่ี

ไม่ม ี ตัดออก 



 

174 

ราบน้ าท่วมถึง สมบตัิทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของแหล่งน้ า 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และมีปฏิบัติการที่สอดคลอ้งกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย 
ชว 462  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ ์                          3(3-0-6) 
BI 462 Environmental Biology and Conservation 
ศึกษาหลักการและแบบแผนทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โดยมุ่ง
ถึงอิทธิพลของระบบนิเวศและกระแสวิวัฒนาการทีส่่งผลต่อกระบวนการเกิด
และการผันแปร ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบด้วย
ชีวภูมิศาสตร์ สภาวะอากาศโลก กระบวนการและการท างานของระบบนิเวศ 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ชีววิทยาของชนิด
พันธุ์บุกรุก กลยุทธ์การจดัการเชิงอนุรักษ์สู่ความสมดลุแบบยั่งยืนของ
ทรัพยากรชีวภาพ 

ไม่ม ี ตัดออก 

ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล                                                 3(3-0-6) 
BI 463 Marine Biology 
ศึกษาชีววิทยาของพืชและสัตว์ทะเล ประโยชน์และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล 

ชว 463 ชีววิทยาทางทะเล                                                  3(3-0-6) 
BI 463 Marine Biology 
ชีววิทยาของพืชและสัตว์ทะเล ประโยชน์และสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตในทะเล 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 465  ชีววิทยาการอนุรักษ์                                               3(3-0-6) 
BI 465 Conservation Biology 
หลักการและแบบแผนทางชีววิทยาการอนุรักษ์โดยมุ่งถึงอิทธิพลของระบบ
นิเวศและกระแสวิวัฒนาการที่ส่งผลต่อกระบวนการเกดิและการผันแปร ความ
หลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล ซึ่งประกอบด้วยชีวภูมิศาสตร์ สภาวะ
อากาศโลก กระบวนการและการท างานของระบบนิเวศ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะเสี่ยงตอ่การสูญพันธ์ุ ชีววิทยาของชนิดพันธ์ุบุกรุก 
กลยุทธ์การจดัการเชิงอนุรักษ์สูส่มดุลแบบยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ 

วิชาใหม่ 

ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดับ                                                  3(2-3-4) ชว 473 ไม้ดอกไม้ประดับ                                                   3(2-3-4) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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BI 473 Flowering and Ornamental Plants 
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ์วิธีการปลูก การขยายพันธุ ์และการดูแล
รักษาไมด้อก ไม้ประดับ การใช้ไมด้อกไม้ประดับตกแต่งบ้าน อาคาร สถานท่ี
สาธารณะ การปลูกเป็นการค้า และมีปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

BI 473 Flowering and Ornamental Plants 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์วิธีการปลูก การขยายพันธ์ุ และการดูแลรักษาไม้
ดอก ไม้ประดับ การใช้ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้าน อาคาร สถานท่ีสาธารณะ 
การปลูกเป็นการค้า และมีปฏิบัตกิารที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด                                      3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls 
ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด  การแพรร่ะบาด  
และการควบคุมก าจดัโดยวิธีการตา่ง ๆ และสารก าจดัวัชพืช รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ทางการเกษตร และ มปีฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาภาค
บรรยาย 

ชว 474 วัชพืชและการป้องกันก าจัด                                       3(2-3-4) 
BI 474 Weeds and Weed Controls 
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจ าแนกชนิด  การแพรร่ะบาด  และการ
ควบคุมก าจัดโดยวิธีการต่าง ๆ และสารก าจัดวัชพืช รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทาง
การเกษตร และ มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ไม่ม ี ชว 475 ชีววิทยาประชากร                                                 3 (3-0-6) 
BI 475 Population Biology 
หลักการพื้นฐานของชีววิทยาประชากร โดยผสมผสานความรู้ทางดา้นพันธุ
ศาสตร์ประชากร นิเวศวิทยาประชากร เพื่อประยุกต์ใช้กับประชากรของ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาต ิ

รายวิชาใหม ่

 ชว 476 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                3(3-0-6) 
BI 476 Environmental Biology 
หลักการของเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิง่แวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ กลไกของการ
บ าบัดสารพิษโดยอาศัยพืช การใช้พืชบ าบัดสารพิษอินทรีย์ สารพิษอนินทรีย์ 
และสารพิษอันตรายในดิน น้ า และพื้นท่ีชุ่มน้ า รวมทั้งปัจจัยที่มผีลตอ่
ประสิทธิภาพของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ 

รายวิชาใหม ่

ชว 455 ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา                                        1(0-3-6) 
BI 455 Immunology Laboratory 
ปฏิบัติการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และวิธีการ 

ชว 494 ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา                                         1(0-3-6) 
BI 455 Immunology Laboratory 
ปฏิบัติการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และวิธีการ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ทดสอบทางภูมิคุ้มกันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบแอนติบอดีและแอนติเจน ทดสอบทางภูมิคุ้มกันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบแอนติบอดีและแอนติเจน 
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