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หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา ชีววทิยา 

หลกัสูตรใหม่   พ.ศ.2549 
 

 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาชีววทิยา 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor of  Science Program in Biology 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑิต (ชีววทิยา) 
    Bachelor of Science (Biology) 
 ช่ือยอ่   วท. บ. (ชีววทิยา) 
    B.Sc. (Biology) 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

    หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต วชิาเอกชีววทิยา  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เป็น
หลกัสูตรท่ีมุ่งสร้างบณัฑิตทางชีววทิยาท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววทิยา  ทั้งทางดา้นเน้ือหา 
ทกัษะการปฏิบติั และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานในตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

            เพื่อใหบ้ณัฑิตทางชีววทิยา 
4.2.1 มีความรู้และทกัษะท่ีจะท างานไดใ้นโรงงานอุตสาหกรรม  และหอ้งวจิยัทาง    

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.2.2 สามารถน าเอาความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ช ้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ สังคม 

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     4.2.3  มีความรู้ความสามารถท่ีศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

 4.2.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพ 
5. ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า) 

 6.2 เป็นผูมี้คุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเร่ืองการรับ          
นกัศึกษา 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจดัการศึกษา 
  ใชร้ะบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 15 สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต     
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
 8.2 การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง                
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ    
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า    
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบ  
ทวภิาค 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่ในดุลพินิจ     
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
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11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร            
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 
1 นางรัตนาภรณ์   

    จองไพจิตร 
    สกุล 
 
 
 
 

- กศ.ม. ชีววทิยา 
- กศ.บ.(เกียรตินิยม) ชีววทิยา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์   
สาขาชีววทิยา 

1. นิเวศวทิยา  
2. ปฏิบติัการนิเวศวทิยา 
3. ชีววทิยาทัว่ไป 2  
4. ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 2  
5. งานวจิยัเร่ือง 
- การศึกษาโครโมโซมกลว้ยไข่
ก าแพงเพชร  

2 นางสาวปรัชญา   
     ชะอุ่มผล 

- วท.ม. การสอนชีววทิยา 
- วท.บ. ชีววทิยา 

อาจารย ์ 1. การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ของพืช
เพื่อการเกษตร 
2. การวนิิจฉยัแบคทีเรียเบ้ืองตน้ 
3. งานวจิยั “การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่
กลว้ยไข่ เมืองก าแพงเพชรเพื่อการ
อนุรักษ”์ 

3 นายฐิติพงศ ์  
    ร่ืนระวฒัน์ 

- วท.ม. การสอนชีววทิยา 
-  กศ.บ. ชีววทิยา 

อาจารย ์ 
 

1.พนัธุศาสตร์ 

4 นางสาวสมใจ       
      อินทโสตถิ 

- วท.ด.โรคพืช 
- วท.ม ชีววทิยา 
- กศ.บ 

อาจารย ์ 1.ชีววทิยาทัว่ไป 1 
2.ชีววทิยาทัว่ไป 2 
 

5 นางละไม   
    มณีเลิศ 

-คบ. ชีววทิยา 
- คม. พลศึกษา 

อาจารย ์ 1.สรีรวทิยาและกายวภิาค 

6 นางเพลินพิศ   
    จุฬพนัธ์ทอง 

- ค.บ.คหกรรมศาสตร์ อาหาร
และโภชนาการ(วชิาโท 
ชีววทิยา) 
-M.A.T.(Home Economics) 

ผูช่้วยศาสตราจารย์
สาขาคหกรรม
ศาสตร์ 
 

1. การแปรรูปและการถนอม
อาหาร 
2. เทคนิคการจดัการอาหาร 
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13. จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปี  1 

ชั้นปี  2 
ชั้นปี  3 
ชั้นปี  4 

40 40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ   

ส าเร็จการศึกษา 
    

40 

 
14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

14.1 อาคารสถานท่ี 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1  หอ้งปฏิบติัการ Elementary lab 6  หอ้ง  
2  หอ้งปฏิบติัการ Reserch lab 9  หอ้ง  
3 หอ้ง Advance  lab 3  หอ้ง  
4  หอ้งเตรียมสารเคมีและเคร่ืองมือ 3  หอ้ง  
5  หอ้งสนบัสนุนการศึกษา 3  หอ้ง  
6  หอ้งเก็บสารและเคร่ืองมือ 3  หอ้ง  
7  หอ้งสมุดชีววทิยา 1  หอ้ง  
8 หอ้งเล้ียงเน้ือเยื่อ 2  หอ้ง  
9 หอ้งยา้ยเน้ือเยือ่ 1  หอ้ง  

10 หอ้งเคร่ืองมือ 2  หอ้ง  
11 หอ้งยา้ยเน้ือเยือ่ 1  หอ้ง  
12 หอ้งเตรียมสารเคมี และเคร่ืองมือ 1  หอ้ง  
13. หอ้งปฏิบติัการ Elementary lab 2  หอ้ง  

 
 
 

 



 5 

 14.2 อุปกรณ์การสอน 
              อาคารจุฬาภรณ์   ชั้น 4 

ล าดบั รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 โถแกว้ดูดความช้ืน 2  ใบ  
2 หมอ้แกว้ดูดซบัและกนัความช้ืน 1  ชุด  
3 หมอ้น่ึงความดนั 2  ใบ  
4 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Nikon) 10 ตวั  
5 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา 5  ตวั  
6 กลอ้งจุลทรรศน์พร้อมกลอ้งถ่ายรูป   2  ตวั  
7 กลอ้งถ่ายภาพจุลินทรีย ์ 2  ชุด  
8 กลอ้งจุลทรรศน์  2 ตา (OLYMPUS) 15  ตวั  
9 กลอ้งจุลทรรศน์สเตริโอ (OLYMPUS) 5  ตวั  

10 กลอ้งจุลทรรศน์สเตริโอ (Nikon) 10  ตวั  
11 จอฉายภาพยนตร์โมเดล 325  6  ตวั  
12 เคร่ืองเหวีย่งสารละลาย 1  เคร่ือง  
13 เคร่ืองอุ่นแผน่สไลด์ 1  เคร่ือง  
14 ตู ้Plant Growth Chamber 2  ตู ้  
15 ตูค้วบคุมความช้ืน 1  ตวั  
16 ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 2  ตู ้  
17 ตูบ้่ม 1  ตู ้  
18 ตูบ้่มเช้ือภายใตบ้รรยากาศก๊าซ 1  ชุด  
19 ตูป้ลอดเช้ือ 3  ตู ้  
20 ตูเ้ยน็ 2 หลงั  
21 เตาไฟฟ้าชนิดแผน่ความร้อน 20  เตา  
22 อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ  9  เคร่ือง  
23 หมอ้เล้ียงจุลินทรียแ์บบไร้ออกซิเจน 1  ใบ  
24 หมอ้สุญญากาศส าหรับหลอมพาราฟิน 1  ใบ  
25 แบบจ าลองโครงสร้างของใบไม ้ 1  ชุด  
26 หมอ้อดัความดนัแบบใชไ้ฟฟ้า 1  ใบ  
27 Dissecting set 20  ตวั  
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ล าดบั รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
27 Dissecting set 20  ตวั  
28 ตูป้ลอดเช้ือ 2  ตู ้  
29 ตูเ้ยน็ 1  หลงั  
30 ตูดู้ดควนั   2  ตู ้  
31 หมอ้น่ึงความดนั (AUTOCLAVE ) 2  ตวั  
32 ชุดหลอมรวมโพโทรพลาสต์ 3  ชุด  
33 ตูบ้่มเช้ือภายใตบ้รรยากาศ 1  ตู ้  
34 ตู ้BOD Model.325602 1  ตู ้  
35 ตูค้วบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 1  ตู ้  
36 ตูอ้บเคร่ืองแกว้/ตูอ้บความร้อน 2  ตู ้  
37 เตาอบความร้อน (HOT AIR OVEN) 1  ตู ้  

 
 

อาคารวทิยาศาสตร์ (ตึก 6) ชั้น 1 - 2  
ล าดบั รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 หุ่นร่างกายมนุษย ์ 1  ตวั  

2 เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ EPSON  1  เคร่ือง  
3 ปร้ินเตอร์ hp deskjet 3325 1  ตวั  
4 หมอ้น่ึงความดนั (AUTOCLAVE)  1  ตวั  

5 ตูอ้บเคร่ืองแกว้/ตูอ้บความร้อน 1  ตู ้  
6 กลอ้งจุลทรรศน์  2 ตา (OLYMPUS) 4  ตวั  
7 เคร่ืองฉายสไลดโ์กดกั 1  เคร่ือง  
8 ตูค้วบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 1  ตู ้  

 

 
15. ห้องสมุด   

15.1   ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร    
มีส่ิงพิมพเ์ฉพาะและท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นชีววทิยาดงัน้ี 

1. หนังสือ 
1.1  ต าราภาษาไทย  จ านวน        459 รายการ 
1.2 ต าราภาษาต่างประเทศ จ านวน  23 รายการ 
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2. วารสาร 
2.1  วารสารวชิาการทางวทิยาศาสตร์ ประกอบการศึกษาคน้ควา้รายวชิาต่าง ๆ 

มีรายการดงัต่อไปน้ี 
1) วารสารพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
2) วารสารกรมวทิยาศาสตร์ 
3) วารสารชีวผลิตภณัฑ์ 
4) วารสารนโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) วารสารนิเวศน์วทิยา 
6) วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7) วารสารเทคโนโลยชีีวภาพ 
8) วารสารเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
9) วารสารคอมพิวเตอร์ 
10) วารสารคณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
11) วารสารการศึกษาวทิยาศาสตร์ 
12) วารสารราชบณัฑิตยสถาน 
13) วารสารวิจยัวทิยาศาสตร์ 
14) วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบงั 
15) วารสารวทิยาศาสตร์ของสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
16) วารสารวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
17) วารสารวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
18) วารสารศูนยเ์คร่ืองมือวจิยัวทิยาศาสตร์ 
19) วารสารLAB TODAY 
20) วาสารข่าวและพฤกษศาตร์และวชัพืช 
21) วารสารข่าวสารโรคพืชและจุลชีววทิยา 
22) วารสารข่าวสมุนไพร 
23) วารสารจดหมายข่าวสมาคมกีฏและสัตววทิยาแห่งประเทศไทย 
24) จุลสารพนัธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
25) วารสารกีฏและสัตววทิยา 
26) วารสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
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  2.2  รายการวารสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมีรายการดงัต่อไปน้ี 
1) Journal of Scientific Research. 
2) Journal of Popular Sciences. 
3) Journal of Scientific American 
4) Journal of Science Asia. 
5) American Journal of Botany. 
6) American Journal of Physics. 
7) Mathematic Magazine 

3.  ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
3.1 ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการอา้งอิง 

และสาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
3.1.1  ซีดี-รอม  ไดแ้ก่ 

    1. Science Citation Index 
    2. DAO   
    3. ERIC 

3.1.2  ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Proquest Digital Disserations 
     3.2  ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีให้ 

รายละเอียดเอกสารฉบบัเตม็ 
 -หนงัสือ  วารสารและวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 

1. Link (Springer) 
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
3. Blackwell Journal Online 
4. Thailis   
5. NetLibrary ebooks 

ฐานขอ้มูลของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัก าแพงเพชร  
(KPRU Library Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมุดสร้างข้ึนเอง และสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

-      ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
- ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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16. งบประมาณ (คิดตามค่าเฉลีย่ต่อหัว  8,000 บาท) 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 
งบประมาณ 320,000 640,000 960,000 1,280,000 1,280,000 

  
17. หลกัสูตร 

                17.1 จ านวนหน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  134  หน่วยกิต 

                17.2 โครงสร้างหลักสูตร 
มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 
 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐาน                                 

หลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 

โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาแกน 
    2.2  วชิาเอก 
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
8    หน่วยกิต 
6    หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
2    หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 94  หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
71  หน่วยกิต 
5    หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  120  หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 134 หน่วยกิต 
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                17.3 รายวชิา 
17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   34  หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  9 หน่วยกิต 
  2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   8 หน่วยกิต 
  3 ) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 

     4) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 2 หน่วยกิต 
17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะจ านวนไม่นอ้ยกวา่   94   หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 

17.3.2.1 วชิาแกนวทิยาศาสตร์  บงัคบัเรียน      18  หน่วยกิต 
   401101  หลกัฟิสิกส์     4(3-3-7) 
  4021101 หลกัเคมี       4(3-3-7) 
  4031101 หลกัชีววทิยา       4(3-3-7) 
  4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์  1  3(3-0-6)  
  4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์   3(3-0-6)  

17.3.2.2 วชิาเอกจ านวนไม่นอ้ยกวา่  71 หน่วยกิต ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 
    1) กลุ่มวชิาเอกบงัคบั จ  านวน 53 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปน้ี 
4022301 เคมีอินทรีย ์ 1      4(3-3-7)  
4022501 ชีวเคมี  1     4(3-3-7) 
4022601 เคมีวเิคราะห์     3(2-3-5) 
4031201 พฤกษศาสตร์     3(2-3-5) 
4031301 สัตววทิยา     3(2-3-5) 
4032101 สรีรวทิยาทัว่ไป     4(3-3-7) 
4032102 อนุกรมวธิาน     4(3-3-7) 
4032401 พนัธุศาสตร์     4(3-3-7) 
4032601 จุลชีววทิยา     4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวทิยา     3(2-3-5) 
4033103 ความหลากหลายทางชีววทิยาและการอนุรักษ์ 3(2-3-5) 
4033104 ชีววทิยาของเซลล์    3(2-3-5) 
4033901 ระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยา   1(1-0-2) 
4034901 โครงการวจิยัทางชีววทิยา    3(0-9-4) 
4034902 สัมมนาทางชีววทิยา      1(0-3-1) 
4034904 ชีวสถิติ      3(2-3-5) 
4034905 ภาษาองักฤษส าหรับชีววทิยา   3(3-0-6)  
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 (2) กลุ่มวชิาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  18 หน่วยกิต   โดยสามารถเลือกไดจ้ากกลุ่ม
วชิาต่อไปน้ี 

(2.1)  กลุ่มวชิาสัตววทิยา 
4032301 กีฏวทิยา    3(2-3-5) 
4032302 ชีววทิยาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  3(2-3-5) 
4033301 ชีววทิยาสัตวมี์กระดูกสันหลงั  3(2-3-5) 
4034301 สรีรวทิยาสัตว ์    3(2-3-5) 
4034302 กายวภิาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว ์
  มีกระดูกสันหลงั    3(2-3-5) 
4034304 มิญชวทิยาของสัตว ์   3(2-3-5) 
4034305 พฤติกรรมสัตว ์    3(2-3-5) 
4034306 ปักษีวทิยา    3(2-3-5) 
4034308 แมลงส าคญัทางเศรษฐกิจ   3(2-3-5) 

(2.2) กลุ่มวชิาพฤกษศาสตร์ 
4033201 สัณฐานวทิยาและกายวภิาคของพืช 3(2-3-5) 
4033202 สรีรวทิยาของพืช   3(2-3-5) 
4034206 อนุกรมวธิานของพืช   3(2-3-5) 
4034211 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช   3(2-3-5) 
4034212 การเจริญและพฒันาการของพืช  3(2-3-5) 

  4034213 พืชสมุนไพร    3(2-3-6) 

(2.3) กลุ่มวชิาพนัธุศาสตร์    
4033401 พนัธุศาสตร์ของเซลล์   3(2-3-5) 
4033402 พนัธุศาสตร์ประชากร   3(2-3-5) 
4033403 พนัธุศาสตร์ของมนุษย ์   3(2-3-5) 
4034401 พนัธุศาสตร์จุลินทรีย ์   3(2-3-5) 
4034402 พนัธุวศิวกรรม    3(2-3-5) 

(2.4) กลุ่มวชิาจุลชีววทิยา 
4032604 สาหร่ายวทิยา    3(2-3-5) 
4032605 ราวทิยา     3(2-3-5) 
4033602 โพรโตซวัวทิยา    3(2-3-5) 
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(2.5) กลุ่มวชิาชีววทิยาทัว่ไป 
4032301 ปรสิตวทิยา จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-5) 
4033102 ววิฒันาการ    3(2-3-5) 
4033105 ชีววทิยาของการเจริญ   3(2-3-5) 
4034501 ไมโครเทคนิค    3(2-3-5) 
4034502 เทคนิคทางชีววทิยา   3(2-3-5) 

 
17.3.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 หน่วยกิต 

  4034801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางชีววทิยา 5(450) 
 

17.3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัและสถาบนัอุดมศึกษา 

อ่ืนๆโดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
 

17.4 แผนการศึกษา 
ปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 

 
รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 

 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 5 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 4 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 

4031101 หลกัชีววทิยา 4(3-3-7) 
รวม 20 
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ปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 4 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 2 

4021101 หลกัเคมี 4(3-3-7) 
4091201 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5) 

รวม 21 
 

 
 

ปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาแคลคูลสั 3 

4022301 เคมีอินทรีย ์ 1 4(3-3-7) 
4031301 สัตววทิยา 3(2-3-5) 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(2-3-5) 
4034904 ชีวสถิติ 3(2-0-4) 

รวม 20 
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ปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4011101 หลกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 
4022501 ชีวเคมี 1 4(3-3-7) 
4033101 ชีววทิยาของเซลล์ 3(2-3-5) 
4033201 พนัธุศาสตร์ 4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวทิยา 3(2-3-5) 
4034904 ภาษาองักฤษส าหรับชีววทิยา 3(3-3-7) 

รวม 21 
 
จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ือง 
   ภาวะผูน้ า  การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์  และการท างานเป็นทีม 

 
 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4022601 เคมีวเิคราะห์  3(2-3-5) 
4032101 สรีรวทิยา 4(3-3-7) 
4032102 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3-5) 

 วชิาเอกเลือก 9 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 2 

รวม 21 
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ปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4032601 จุลชีววทิยา 4(3-3-7) 
4033103 อนุกรมวธิาน 4(3-3-7) 
4033901 ระเบียบวธีิการวจิยัทางชีววทิยา 1(1-0-2) 

 วชิาเอกเลือก 9 
 หมวดวชิาเลือกเสรี 2 

รวม 20 
 

จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ือง 
 การศึกษาดูงานตาม  หน่วยงาน/องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนโรงงานและสถาน
ประกอบการต่างๆทางดา้นชีววทิยา 
 

ปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4034901 โครงการวจิยัทางชีววทิยา 3(0-9-4) 
4034902 สัมนาทางชีววทิยา 1(0-3-1) 

 หมวดวชิาเลือกเสรี 2 
รวม 6 

 
ปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-อ) 
4024801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางชีววทิยา                          5(450ชัว่โมง) 

รวม 5 
 

 
17.5 ค าอธิบายรายวชิา 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค าอธิบายรายวชิาแกนพืน้ฐาน 
รหัส  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป-อ) 
4011101 หลกัฟิสิกส์        4(3-3-7) 
  Principles of Physics 
   ศึกษาระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั ปริมาณ 

สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ
นิวตนั โมเมนตมั  งาน   ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน 
ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า สมบติัของสสาร โครงสร้างอะตอม สารกมัมนัตรังสี 
กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั                                                                                                                                 

   ฝึกปฏิบติัการทดลองในเน้ือหาการวดัและเคร่ืองมือการวดั  เวกเตอร์และสมดุลกฎ
การเคล่ือนท่ีของนิวตนั  แรง  โมเมนตมั  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  คล่ืนความ
ร้อน  และสมบติัของสาร 

4021101  หลกัเคมี          4(3-3-7) 
 Principles   of Chemistry                                                                                                    

ศึกษามวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้ สมบติั
ของสารในสถานะต่าง ๆอาทิ แก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย คอลลอยด ์อุณพลศาสตร์  
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย ์สารพอลิ
เมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้     

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติัการเคมี  
การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ
เคมี เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน มวลสารสัมพนัธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อตัราการ
เกิดปฺกิริยา  สมดุลเคมี ค่า pH ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส และความแตกต่าง
ของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญั สมบติัของสาร 
ชีวโมเลกุล  สารประกอบโคออร์ดิเนชนั เคมีสภาวะแวดลอ้ม 

4031101 หลกัชีววทิยา        4(3-3-7) 
  Principles  of   Biology 

ศึกษาหลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวติ  สารโมเลกุลในส่ิงมีชีวติเซลล์
และเน้ือเยื่อการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธ์ุกรรม   การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตการ
จ าแนกประเภทของส่ิงมีชีวิต  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 

          การฝึกปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  การศึกษาเซลลแ์ละเน้ือเยือ่  
พนัธ์ุศาสตร์เบ้ืองตน้  การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต  การส ารวจและการเก็บรักษา  ตวัอยา่ง
ส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                          น(ท-ป-อ) 
4091401   แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1              3(3-0-6) 

     Calculus and Analytic Geometry 1          
       ศึกษาเก่ียวกบั  เรขาคณิตวเิคราะห์ระนาบ  วา่ดว้ย  เส้นตรง  วงกลม  และภาคตดักรวย   
ลิมิตของฟังกช์นั  ฟังกช์นัต่อเน่ือง  อนุพนัธ์   การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั  พืชคณิต    ฟังกช์นั
อดิสัย   การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล   

4002251    ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์                                                       3(3–0–6) 
                        English for Sciences  
      อ่าน ขอ้ความ บทความ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวทิยาศาสตร์ และใหเ้ขียน  
                       ขอ้ความ บทความและรายงานทางวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเคมี(402) 

รหัส  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป-อ) 
4022301 เคมีอนิทรีย์ 1          4(3-3- 7) 

Organic Chemistry 1                                                                            
ศึกษา การจ าแนก การเรียกช่ือสารอินทรีย ์พนัธะในโมเลกุลอินทรีย ์สเตริโอเคมี 

โครงสร้าง ความวอ่งไวของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรียเ์คมี การเตรียมสารอินทรีย ์
ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการแทนท่ีดว้ยนิวคลีโอไฟล ์และใหป้ฏิบติัการ 
เก่ียวกบัการท าสารใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกสารผสม การวเิคราะห์ธาตุองคป์ระกอบใน
สารอินทรีย ์ทดสอบหมู่ฟังกช์นั  การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย ์ ปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ของ
สารอินทรีย ์

4022501  ชีวเคมี  1         4(3-3-7) 
Biochemistry  1                                                                                                
              ศึกษาความส าคญัของบฟัเฟอร์ในส่ิงมีชีวติ เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุล 
ใหบ้ริสุทธ์ิโดยวธีิต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี   การเคล่ือนยา้ย
สู่ขั้วไฟฟ้า (electrophoresis)  การหมุนเหวีย่ง  (centrifugation)  ศึกษาองคป์ระกอบของ
เซลลโ์ครงสร้าง สมบติัทางเคมี หนา้ท่ีทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต      ลิพิด  โปรตีน   
เอนไซม ์กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่และใหป้ฏิบติัการเก่ียวกบัการท าให ้     
ชีวโมเลกุลบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบติัทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต    ลิพิด โปรตีน    
เอนไซม ์    กรดนิวคลีอิก และวติามินบางชนิดและเกลือแร่ 

4022601 เคมีวเิคราะห์           3(2-3-5) 
Analytical Chemistry                                                                            

 ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์  การใชเ้คร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ วธีิเบ้ืองตน้ในการท าคุณภาพวเิคราะห์แบบก่ึงจุลภาค การวเิคราะห์ไอออนบวก
และไอออนลบในสารอนินทรีย ์การวเิคราะห์และการค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา 
กรด เบส และปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาตกตะกอน และการเกิดสารประกอบเชิงซอ้น 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาชีววทิยา  (403) 

รหัส  ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป-อ) 
4031301 สัตววทิยา        3(2-3-5) 
  Zoology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101)  

ศึกษา  การจ าแนกประเภท สัณฐานวทิยา กายวภิาค สรีรวิทยา การสืบพนัธ์ุ การ
เจริญเติบโต นิเวศวทิยา ววิฒันาการและพฤติกรรมของสัตว ์เร่ิมตั้งแต่ส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียว
จนกระทัง่ถึงสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัชั้นสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดยการรวบรวมและ
เก็บตวัอยา่ง 

4032101 สรีรวิทยาทัว่ไป        4(3-3-7) 
  General Physiology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101) 
   ความรู้พื้นฐานทางสรีรวทิยาของส่ิงมีชีวติ กระบวนการต่างๆท่ีส าคญัเช่น  
  การสังเคราะห์แสง การหายใจระดบัเซลล ์การขนส่งและการล าเลียง ความสมดุล 
  ของน ้าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและควบคุมการท างานของระบบต่างๆ 
  ของร่างกาย 
4032103 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์    3(2-3-5) 
  Biodiversity   
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101) 
   สาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของพนัธุกรรม 

สปีชีส์ และนิเวศวทิยา ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ  สาเหตุของการสูญ 
เสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบยัง่ยนื 

4031201 พฤกษศาสตร์        3(2-3-5) 
  Botany 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา  (4031101) 
   ชีววทิยาของพืช เซลล ์เน้ือเยือ่ สัณฐานวทิยาและกายวภิาคของพืชมีดอก  

สรีรวทิยา นิเวศวทิยา ววิฒันาการ การจ าแนกพืชและรายละเอียดของพืชแต่ละหมวดหมู่ 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                          น(ท-ป-อ) 
4032401 พนัธุศาสตร์        4(3-3-7) 
  Genetics 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101) 
   ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์ หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  

การคาดคะเน ผลลพัธ์ท่ีเกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบทางสถิติ  
ยนีและโครโมโซม การจ าลองของสารพนัธุกรรม ยนีเช่ือมโยงและคอมบิเนชนั  
เพศการก าหนดเพศ มลัติเปิลแอลลีสส์ การควบคุมของยนีเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดบัยนีและระดบัโครโมโซม พนัธุวศิวกรรม  
พนัธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกนิวเคลียส 

4032601 จุลชีววทิยา        4(3-3-7) 
  Microbiology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา  (4031101) 

ความรู้พื้นฐานของจุลชีววทิยา สัณฐานวทิยาและการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย เห็ด
รา โพรโตซวั สาหร่าย และไวรัส โภชนาการ เมแทบอลิซึม การเติบโตและการควบคุม 
ความส าคญัทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม      สาธารณสุขและการแพทย ์

4033101 นิเวศวิทยา         3(2-3-5) 
  Ecology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101) 
    ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวทิยา ระบบนิเวศ พลงังาน ปัจจยัจ ากดั วฏัจกัร 

ของสาร ประชากร ชุมชน การเปล่ียนแปลงแทนท่ี การกระจาย มลพิษ การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การใชท้ฤษฎีทางนิเวศวทิยาป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาภาคสนาม 

4033103 อนุกรมวธิาน        4(3-3-7) 
  Taxonomy 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101) 

ความรู้พื้นฐานในการจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ หลกัเกณฑก์ารจ าแนกประเภท
ส่ิงมีชีวติ โดเมนของส่ิงมีชีวิต อาณาจกัรส่ิงมีชีวติ การจ าแนกส่ิงมีชีวติในปัจจุบนั 
ปฏิบติัการจ าแนกส่ิงมีชีวติ การสร้างรูปวธิาน  (ไดโคโทมสัคีย)์ จากตวัอยา่งใน
หอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                          น(ท-ป-อ) 
4033104 ชีววทิยาของเซลล์       3(2-3-5) 
  Cell Biology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา  (4031101) 

โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลโ์พรคาริโอตและยคูาริโอต ระดบัโมเลกุล     วฏัจกัร
เซลล ์การแบ่งเซลล ์เมแทบอลิซึมของเซลล ์สารพนัธุกรรมในเซลลโ์พรคารีโอติกและเซลล์
ยคูาริโอติก การแสดงออกของยนี 

4033901 ระเบียบวธีิวจัิยทางชีววิทยา      1(1-0-2) 
  Research Method in Biology 
   กระบวนการวิจยัทางชีววทิยา การตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอนและวธีิวจิยั 

 การท าวจิยั การเขียนโครงการวจิยั และการเขียนรายงานการวจิยัทางชีววทิยา 
4034901 โครงการวจัิยทางชีววิทยา       3(0-9-4) 
  Research Project in Biology  
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ ระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยา (4033901) 
   การทดลอง และการเขียนโครงการวิจยัทางชีววทิยา โดยใชเ้คร่ืองมือและ 

อุปกรณ์ต่างๆ ภายใตค้  าแนะน าและควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
4034902 การสัมมนาทางชีววิทยา       1(0-3-1) 
  Seminar  in Biology 

การน าเสนอผลงานวชิาการและอภิปรายในหวัขอ้เร่ืองต่างๆทางดา้นชีววทิยา  โดย
หวัขอ้งานท่ีทนัสมยั 

4034904 ชีวสถิติ         3(3-0-6) 
  Biostatistics 

การใชห้ลกัทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางชีววทิยา  การวเิคราะห์ความ 
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ หลกัการเบ้ืองตน้ในการวางแผนการทดลอง 
แผนการทดลองพื้นฐานแบบปัจจยัเด่ียว แผนการทดลองพื้นฐานแบบหลายปัจจยั    การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

4034905 ภาษาองักฤษส าหรับชีววิทยา      3(3-0-6) 
  English for Biology 
     ศึกษาบทความทางชีววทิยาท่ีเป็นภาษาองักฤษจากวารสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

แลว้มาอภิปรายเป็นภาษาไทย ใหฝึ้กเขียนบทความหรือรายงานชีววทิยา  เป็นภาษาองักฤษ 
เขียนใบสมคัรงานเป็นภาษาองักฤษ และฝึกการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
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รหัสวชิา            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                          น(ท-ป-อ) 
4032301 กฏีวทิยา        3(2-3-5) 
  Entomology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ สัตววทิยา (4031301) 

ชีววทิยาของแมลง  สัณฐานวิทยา  กายวภิาคศาสตร์  สรีรวิทยา  การจ าแนก
ประเภท การกระจาย ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การใชเ้คร่ืองควบคุมและการก าจดัแมลง  
ท าปฏิบติัการการรวบรวมและเก็บตวัอยา่งแมลง การศึกษาภาคสนาม 

4032302 ชีววทิยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั      3(2-3-5) 
  Invertebrate Biology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ สัตววทิยา(4031301) 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั การจ าแนกประเภทตั้งแต่ฟองน ้า
จนถึงโพรโตคอร์เดต ศึกษาสัณฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร์วทิยา สรีรวทิยา นิเวศวทิยา 
ววิฒันาการ การรวบรวมและเก็บตวัอยา่ง การศึกษาภาคสนาม 

4033301 ชีววทิยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง      3(2-3-5) 
  Vertebrate Biology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ สัตววทิยา(4031301) 
   ศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยา  กายวภิาคศาสตร์วทิยา สรีรวิทยา วฏัจกัรชีวติ 

ความเป็นอยู ่ววิฒันาการ ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การเจริญเติบโตของตวัอ่อน และ
การจ าแนกหมวดหมู่ของสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงั 

4034301 สรีรวิทยาสัตว์        3(2-3-5) 
  Animal  Physiology 
   ศึกษาสรีรวทิยาของระบบต่างๆ และกระบวนการเเมแทบอลึซึม ไดแ้ก่ 

ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวยีนโลหิต (ล าเลียง) ระบบขบัถ่ายระบบ 
สืบพนัธ์ุ ระบบประสาทและอวยัวะรับความรู้สึก ระบบโครงกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ  
ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบเคร่ืองห่อหุม้ร่างกาย 

4034302 กายวภิาคเปรียบเทยีบของสัตว์มีกระดูกสันหลงั    3(2-3-5) 
  Comparative Anatomy of Chordate 
   ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายสัตวมี์กระดูกสันหลงัเก่ียวกบัระบบ 
  ต่างๆ อวยัวะ และเนอ้เยือ่ ตลอดจนการเจริญเติบโตของตวัอ่อน ตามสายววิฒันาการ 
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รหัสวชิา            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                        น(ท-ป-อ) 
4034304 มิญชวทิยาของสัตว์                3(2-3-5) 
  Animal Histology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ ชีววทิยาสัตวมี์กระดูกสันหลงั(4033301) 
   การศึกษาชนิด โครงสร้าง หนา้ท่ี และสมบติัของเน้ือเยื่อชนิดต่างๆของสัตว ์  
  มีกระดูกสันหลงั เช่น เน้ือเยือ่บุผวิ เน้ือเยือ่เก่ียวพนั เน้ือเยื่อกระดูก เลือด เน้ือเยื่อ 
  กลา้มเน้ือ เน้ือเยื่อประสาท 
4034305 พฤติกรรมสัตว์                 3(2-3-5) 
  Animal Behavior 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ สัตววทิยา(4031301) 
   ววิฒันาการของพฤติกรรมสัตว ์ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมสัญชาตญาณ 
  พฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมทางสังคมของสัตวโ์ดยเฉพาะสัตวป่์า การปรับตวั 
  ทางพฤติกรรมของสัตว ์เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มและการรบกวน  
  ของมนุษย ์รวมทั้งการวเิคราะห์พฤติกรรมของสัตว ์และมีการศึกษานอกสถานท่ี 
4034306 ปักษีวทิยา              3(2-3-5) 
  Ornithology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ สัตววทิยา (4031301) 
   การศึกษาววิฒันาการ สัณฐานวทิยา กายวภิาค การกระจาย พฤติกรรม  

การอนุรักษน์ก มีการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการและจ าแนกประเภทของนกในธรรมชาติ  
 ภาคสนาม 

4034308 แมลงส าคัญทางเศรษฐกจิ             3(2-3-5) 
  Economical Insect 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ กีฏวทิยา (4032301) 
   ศึกษา ชนิด สัณฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยา วฏัจกัรชีวติ นิเวศวทิยา  
  การจ าแนกประเภท การกระจาย การเพาะเล้ียงแมลงท่ีมีประโยชน์ การป้องกนัและ 
  ก าจดัแมลงศตัรูพืช และสัตว ์อนัตรายจากสารก าจดัแมลง 
4033201 สัณฐานวิทยาและกายวภิาคของพชื              3(2-3-5) 
  Plant Morphology and Anatomy 
   ศึกษาโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล ์เน้ือเยือ่ ระบบ 
  เน้ือเยือ่ พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของเซลลเ์น้ือเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโต 
  และการเจริญเป็นส่วนต่างๆของพืช 
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รหัสวชิา            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                              น(ท-ป-อ) 
4033202 สรีรวิทยาของพชื                3(2-3-5) 
  Plant physiology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101)    

หลกัการและกระบวนการทางสรีรวทิยาของพืช ความส าคญัของแสง น ้า แก๊ส และ
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืช กลไกของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง การหายใจและ 
เมแทบอลิซึมอ่ืนๆของพืชการเจริญเติบโตและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

4034206 อนุกรมวธิานพชื                3(2-3-5) 
  Plant Taxonomy 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101)  หรือ  อนุกรมวธิาน (4032102) 
   หลกัการจ าแนกหมวดหมู่ การตั้งช่ือ และการตรวจสอบพนัธ์ไม ้ โดยเฉพาะ 
  ไมด้อก ความสัมพนัธ์ของพืช ลกัษณะวงศ ์ถ่ินก าเนิด การกระจายพนัธ์ุและความส าคญั 
  ทางดา้นเศรษฐกิจ วธีิการสร้างและใชรู้ปวธิาน 
4034211 การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื              3(2-3-5) 
  Plant Tissue Culture 

ศึกษาเทคนิคและวธีิการเพาะเล้ียงเซลล ์เน้ือเยือ่และอวยัวะพืช รูปแบบของการ
เจริญและพฒันาการของเน้ือเยือ่ไปเป็นเอมบริโอและอวยัวะ ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช การน าเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไปใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืช 
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

4034212 การเจริญและพฒันาการของพชื            3(-2-3-5) 
  Plant Growth and Development 

กระบวนการเจริญเติบโตของพืช ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสารท่ีควบคุมอตัราการ
เจริญเติบโตของพืช การจ าแนกประเภทสารควบคุม อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ การสุก การร่วง การใชส้ารควบคุมการเจริญ  เติบโตเพื่อ
เพิ่มผลผลิต 

4034213 พชืสมุนไพร              3(2-3-5) 
  Medicinal Plant 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101)  

ศึกษาประโยชน์ของการใชพ้ืชสมุนไพร การน ามาใช ้และสารออกฤทธ์ิ     รวมทั้ง  
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์   การจดัจ าแนกประเภทเทคโนโลยใีนการขยายพนัธ์ุพืชสมุนไพร
ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ   การขยายพนัธ์ุ  การรวบรวมและเก็บตวัอยา่งการศึกษา
ภาคสนาม 
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รหัสวชิา            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                             น(ท-ป-อ) 
4033401 พนัธุศาสตร์ของเซลล์             3(2-3-5) 
  Cytogenetics 

ศึกษาโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของเซลลแ์ละโครโมโซมในระหวา่ง การ
แบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส ความส าคญัระหวา่งความผดิปกติของโครโมโซมกบั
การเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม ปัจจยัท่ีท าใหโ้ครโมโซมผดิปกติทั้งทางดา้นและจ านวน 

4033402 พนัธุศาสตร์ประชากร                       3(2-3-5) 
  Population Genetics 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ พนัธุศาสตร์(4032401) 
   การถ่ายทอดพนัธุกรรมในหมู่ประชากร อตัราการเปล่ียนแปลงจีโนไทป์และ   
  ฟีโนไทป์ในหมู่ประชากร การน ากฎของเมนเดลมาใช ้การเปล่ียนแปลงของประชากร 
  เน่ืองดว้ยสาเหตุต่างๆ และความสมดุลของประชากร 
4033403 พนัธุศาสตร์ของมนุษย์               3(2-3-5) 
  Human Genetics 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ พนัธุศาสตร์ (4032401) 

หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของมนุษย ์การควบคุมลกัษณะต่างๆ ใน
หมู่ประชากรมนุษย ์

4034402 พนัธุวศิวกรรม                  3(2-3-5) 
  Genetics Engineering 
 วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ พนัธุศาสตร์(4032401) 
  เทคนิคพื้นฐานการโคลนน่ิงระดบัโมเลกุล ชีววทิยาของพาหะดีเอ็นเอ  ชนิดต่างๆ 

พลาสมิด คอสมิด และไวรัสของแบคทีเรีย รวมถึงวธีิการแยกพาหะดีเอน็เอ    ดว้ยวธีิการ
ต่างๆ การสร้างรีคอมบิแนนตดี์เอน็เอ การเพิ่มจ านวนและการคดัเลือกรีคอมบิแนนตท่ี์ตอ้ง
ประสงค ์แนวทางการใชป้ระโยชน์ทางการปรับปรุงพนัธ์ุจุลินทรีย ์    พืชและสัตวเ์พื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม ขอ้ควรตระหนกัทางจริยธรรม กฎหมาย   และมาตรฐานความ
ปลอดภยัทางชีวภาพในการน าพนัธุวศิวกรรมมาใช ้รวมทั้งความ กา้วหนา้ ในสาขาน้ี 

4032604 สาหร่ายวิทยา                   3(2-3-5) 
  Phycology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา  1 (4031101)  
   ศึกษาสาหร่ายในดา้นสัณฐานวทิยา โครงสร้าง สรีรวทิยา วฏัจกัรชีวติ  

อนุกรมวธิาน บทบาททางนิเวศวทิยา ววิฒันาการ ความส าคญัของสาหร่ายต่อส่ิงมีชีวติ อ่ืน 
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การเพาะสาหร่ายดา้นอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวม  การ
เพาะเล้ียง การแยกสายพนัธ์ุบริสุทธ์ิ การศึกษาภาคสนาม 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา              น(ท-ป-อ) 
4032605 ราวทิยา                  3(2-3-5) 
  Mycology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ จุลชีววทิยา (4032601) 

สัณฐานวทิยา สรีรวทิยา พนัธุศาสตร์ การสืบพนัธ์ุ  ววิฒันาการตลอดจน ความ
หลากหลายของราและยสีต ์ บทบาทหนา้ท่ีในระบบนิเวศ ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาภาคสนาม 

4033602 โพรโตซัววทิยา                 3(2-3-5) 
  Protozoalogy 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา (4031101)  

  ชีววทิยาของโพรโตซวั การจ าแนกประเภท สัณฐานวทิยา และโครงสร้าง    สรีร 
วทิยา นิเวศวทิยา วฏัจกัรชีวติของโพรโตซวับางชนิดท่ีด ารงชีวติแบบอิสระ     แบบพึ่งพา 
และแบบปรสิต การเก็บรวบรวม การเพาะเล้ียง การแยกสายพนัธ์ุบริสุทธ์ิ  การศึกษา
ภาคสนาม 

4032301 ปรสิตวทิยา                 3(2-3-5) 
  Parasitology 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ จุลชีววทิยา(4032601) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรสิตวทิยา การจ าแนกประเภท นิเวศวทิยาและการ
กระจายทางภูมิศาสตร์ วฏัจกัรชีวติ สัณฐานวทิยา กายวิภาคศาสตร์ และ สรีรวทิยาของ
ปรสิต ภูมิคุม้กนัต่อโรคปรสิต ความสัมพนัธ์กบัมนุษยแ์ละสัตว ์ การควบคุมปรสิต การ
รวบรวมและเก็บตวัอยา่งปรสิต การศึกษาภาคสนาม 

4033102 ววิฒันาการ                 3(2-3-5) 
  Evolution 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ หลกัชีววทิยา  (4031101) 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัฐานต่างๆ ท่ีสนบัสนุนทฤษฎีววิฒันาการ  ศึกษากระบวนการ
ของการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ จากก าเนิดของโมเลกุลอินทรีย ์เซลลโ์พรคาริ
โอตและยคูาริโอต การเปล่ียนแปลงพฒันาการจากไมโครโมเลกุลเขา้สู่แมคโครโมเลกุล   
ส่ิงมีชีวติหลายเซลลแ์ละสัตวมี์กระดูกสันหลงั กลไกการเกิดววิฒันาการ และ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางพนัธุกรรมของประชากร ความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงววิฒันาการในระดบัประชากร(จุลภาคววิฒันาการ) การคดัเลือกตาม
ธรรมชาติ กลไก   การแตกแขนงของสปีชีส์หรือสปีชิเอชัน่ ววิฒันาการเหนือสปีชีส์ หรือ 
มหภาคววิฒันาการและการสูญพนัธ์ุ 
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รหัสวชิา            ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                         น(ท-ป-อ) 
4034109 ชีววทิยาของการเจริญ                           3(2-3-5) 
  Developmental Biology 

การศึกษาการเจริญของเซลลร์ะดบัโมเลกุล  ทั้งการเจริญของพืชและสัตว ์ แบบ
แผนของการเจริญ(development  pattern) รวมทั้งผลของพนัธุกรรม  ฮอร์โมน  และส่ิงแวด-
ลอ้มท่ีมีต่อการเจริญของสัตวแ์ละพืช 

4034501 ไมโครเทคนิค                 3(2-3-5) 
  Microtechniques 
   ศึกษาเทคนิคและขั้นตอนต่างๆในการเตรียมตวัอยา่งพืช สัตว ์และจุลินทรีย ์ 

เพื่อศึกษารายละเอียดภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
4034502 เทคนิคทางชีววทิยา               3(2-3-5) 
  Biotechniques 
   ศึกษาถึงเทคนิคและวธีิการท่ีส าคญัในการศึกษาส่ิงมีชีวติ เช่น การเก็บตวัอยา่ง  
  พืชและสัตว ์การเก็บรักษาตวัอยา่งพืชและสัตวใ์หค้งสภาพเดิมเป็นเวลานาน โดยการ 
  ท าตวัอยา่งพืชอดัแหง้ การดองใส การสตฟัฟ์สัตว ์การท าสไลดถ์าวรอยา่งง่ายๆ   การ 
  ถ่ายรูปผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ 

4034801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          5(450 ช่ัวโมง) 
  Professional Training 

เป็นการฝึกงานทางดา้นชีววิทยาของนกัศึกษาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดย 
ความเห็นชอบของภาควชิา  
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
     18.1 การบริหารหลกัสูตร  
 ใหมี้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพการศึกษา 
เก่ียวกบั 

18.1.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ความรู้  
ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

18.1.2 ใหอ้าจารยก์  าหนดปัญหาการวจิยัในแต่ละปี และจดัอาจารยค์วบคุมงานวจิยัของนกัศึกษา 
18.1.3 ก าหนดรายละเอียดและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตในหวัขอ้ 

     1) จรรยาบรรณอาชีพนกัชีววทิยาท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
     2) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
     3) ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
     4) การสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 
     5) การศึกษาดูงานตามโรงงานและสถานประกอบการทางชีววทิยา 
     6) กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั 

18.1.4 จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination) ส าหรับวชิาเอก 
18.1.5  ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี
18.1.6 ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

ประจ าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.1.7 ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งหลกัสูตรและครบหลกัสูตร และรายงานผลต่อ 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 18.2.1 มีวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
 18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
 18.2.3 จดัหอ้งปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
 18.2.4 ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
 18.2.6 มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
      18.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

18.3.1 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของนกัศึกษา 
18.3.2 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
18.3.3 จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
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18.3.4 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
      18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

18.4.1 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 
18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปีเพื่อน ามาปรับคุณลกัษณะ 

บณัฑิต 
18.4.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวะ การมีงานท าของนกัศึกษาทุกปี 

  
19. การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
       19.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 

19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวชิาเอก   
และ/หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

19.1.2 มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
19.1.3 มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หลกัสูตร 
             19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกปี 

19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 
       19.2 การประเมินหลกัสูตร 

การก าหนดแนวทางประเมินหลกัสูตร ไวด้งัน้ี 
19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูส้อนปีละคร้ัง 
19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้    

รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
19.2.3 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการศึกษาทุก 5 ปี  
19.2.5 มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาทีมุ่่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ 

ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุ 
ผล รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)            
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
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 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         

 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           

 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)  
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)               

 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอธิบายรายวชิา 

   
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่  2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

   ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป  ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี 
มนุษยสัมพนัธ์และ การพฒันาทีมงาน การพฒันาองคก์ร กลยทุธ์ขององคก์ร ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

1001002    การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล  2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 

การศึกษาคน้ควา้  และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ 
องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบ  วเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิดแบบ
แกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิด ในวิชาชีพ 
และชีวติประจ าวนั 

1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน  2(2-0-4)  
    Human Behavior and Self Development 

    ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษย
สัมพนัธ์    เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       

1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์      2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
   ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ

มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์
การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 
  ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลก

ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

1521001   พุทธศาสน์  2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธ 
ศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตร
ลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ   ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและ 

 การพฒันาสังคม 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย  3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill 

 ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์  
การ สังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
         ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้าน
หนงัสือนอกเวลาประกอบ          

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย  3(2-2-5)  
    Expression Skill in Thai Language 

 ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดย
น าเสนอการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 

  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพือ่ให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกจิฝึกปฏิบัติการพูด
 และการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 

 ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น จากวรรณกรรม
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ฝึกการเกบ็ข้อมูล  วเิคราะห์ข้อมูลภาคสนาม  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English 1  

 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  

1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 

 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน ท่ี
หลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูลท่ี
จ าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   

1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 

 ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอ
ความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา      

1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 

 ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
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1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ  2(1-2-3) 
 Operational English 

  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  หอ้งปฏิบติัการ  
แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงานพิธี
การ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ
ราชการ       

1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
    ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
 ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  เคร่ืองมือ
 สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอา้งอิง     
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 

   ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จาก
แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การ
น าเสนอบทนิพนธ์ 

1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 

  ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน
คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 

   ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ 
ๆ ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ
บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
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1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า         2(1-2-3) 
 Information Technology in Research Studies 

    ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 

2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์       2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 

 ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการ
สร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ี
มีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่า
ของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงาน
ทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      

2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  

   ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  
ความส าคญัของการรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  
ศิลปะการแสดง       

2061001    สังคีตนิยม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 

     ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีต
ลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติั
ดนตรีท่ีควรทราบ 
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2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง  2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 

    ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             

2521001   ท้องถิ่นศึกษา    2(2-0-4)  
 Local Community Study 

    ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์
ของการศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดย
เนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและ
ทิศทางในการพฒันาในอนาคต            

2531001    วถิีไทย   2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 

     ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                

2531002   วถิีโลก  2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
   ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวด-ลอ้ม  ซ่ึง
 เป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบ
 โลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  
 การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
2531003   ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 

    ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยา
ครอบครัว  คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหา
ครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม      2(2-0-4)  
    Human Being, Community  and  Environment  

 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบ
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้น 
ส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย    2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 

 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  
ประวติัพฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนั
และแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ิน
ไทย  

2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 

    ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        

3541001    การเป็นผู้ประกอบการ  2(2-0-4)  
                  Enterpreneur 

    ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี  
การเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การ
วเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหา
วธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั  2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการ
ก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชนและ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบ
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
Science and Technology for Development   
 ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง         

4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life      

 ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
ชีวติประจ าวนั 

4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and  Natural Resources    

 ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภทและความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ
ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื   การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน      
ตวัอยา่ง การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ ทิศทางแนวโนม้
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ  2(2-0-4)     
 Plants for Life 

 ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละ
การพฒันาพืชพรรณ         

1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living  
 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อการ
 พฒันาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
 นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือก
 รูปแบบของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬาการจดักิจกรรมทาง
 นนัทนาการ           
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 

 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย  
หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  
การประเมินผลการออกก าลงักาย ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และ
เคร่ืองมือการออกก าลงักาย การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ  2(1-2-3)  
     Dance for Health 

     ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและ
การลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  
ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย     

  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161004    กฬีาศึกษา  2(1-2-3)  
   Sports Education 

 ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และ
สังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จาก
การกีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและ
กติกาการแข่งขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         

4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน  (2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 

 ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
ฟังกช์นั  ระบบเลขฐานจ านวนจริง                

4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั (1-2-3)      
 Mathematics in Everyday Life 

 ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ 
ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรในการ
ซ้ือขาย   

  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ  (1-2-3)  
 Mathematics and Decision Making 

 ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความ
น่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ       

4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

    ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และ
ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผล 
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
  Computer and Computer Application 

 ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน   
 ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    

4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 

 ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   

  ฝึกปฏิบัติการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia   

 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั
ระบบงานขององคก์ร  

   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให ้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการ    
ศึกษา ในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        ศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั อนุปริญญา
และปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการประเมินผล
การศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้    
ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
รายวชิานั้นไว ้
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   “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการจดั
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน การวดัผลตอ้งท าตลอด
ภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และ
ตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนดว้ย เวน้แต่รายวชิาท่ีก าหนดใหป้ระเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวชิาใหผ้า่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวชิา และคณบดี     
การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวชิามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหป้ระเมินผลการเรียนในระบบ   
ค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช(้Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช(้Fair)    ๒.๐ 
D+  อ่อน(Poor)    ๑.๕ 
D  อ่อนมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 
   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษาไดร้ะดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกวา่จะสอบได ้ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็น
วชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
   ส าหรับรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมินรายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C” เป็นคร้ังท่ีสองให้นกัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็น      
นกัศึกษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวชิาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่มเติมตาม  
ขอ้ก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดบัคะแนน ใหป้ระเมินผลในระบบสัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
          ระดบัการประเมิน               ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได ้ 

 ขอ้ ๗. ใหส้ัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน 
สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช ้
   Au (Audit)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง
โดยไม่นบัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แลว้ และไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่สองสัปดาห์ 

(๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษา
จะตอ้งขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ืน่    
ค าร้องขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตใหส้อบใน
รายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้การให ้“I” แก่นกัศึกษาคนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 
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ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่าระดบัคะแนนรายวชิาท่ีได ้“I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยใหผ้ลงานท่ีคา้งอยู่
เป็น”ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวชิาท่ีได ้“I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจากอาจารย  ์      
ผูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี รายวชิาใดท่ีอาจารย์
ผูส้อนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวชิาท่ี
นกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหง้านทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียนรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ P ตามขอ้ ๖.๒ ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับรายวชิาท่ี
ไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ขอ้ ๑๑. กรณีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหดัครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี(หลงั
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวชิาซ ้ าหรือรายวชิาเทียบเท่ากบัรายวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญา
ไม่ไดแ้ละใหเ้วน้การนบัหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่      ยกเวน้เป็น
รายวชิาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี
(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิ้ด
เป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวชิาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ใหน้บัรวมหน่วยกิตท่ีสอบตก
เป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซ ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียน  
รายวชิาท่ีเป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะวชิาท่ี
ลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ขอ้ ๑๓. นกัศึกษาในระบบเขา้ชั้นเรียนจะตอ้งสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดนกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวชิานั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยั
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคเรียนได ้  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบ
ปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเขา้    ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   ขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ใหอ้าจารยผ์ูส้อน
พิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
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  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึกผลการ
ประเมินรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตุ
สุดวสิัยอยา่งยิง่ และไดย้ืน่ค  าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน 
๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวชิานั้น ท าการสอบใหใ้นภาคเรียนท่ีถดัไปนั้นได ้และ
ใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีหลกัสูตรหรือสภา
มหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี และไมต่ ่ากวา่  ๕  ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่า
กวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั
ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา  
ไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  
๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง         
ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือส้ิน  
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
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    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ แต่ยงัได ้     
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียน   
หลกัสูตร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ   
ติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี และ
ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือผลการประเมินได้      
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี 
ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไม่ผา่นการประเมินใน
รายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้  านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้ไดค้่าระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหม้หาวทิยาลยัพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เม่ือ
เรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน่อ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไมถึ่ง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบั 
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คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผู ้
ท่ีไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวทิยาลยัไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  
๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือ
ไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร   
๒ ปี   ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี 
และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี ไม่เกิน 
๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ใหย้ดึถือวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเป็นวนั
สุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

(ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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