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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็ น
หลักสู ตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรู ้ความสามารถในศาสตร์ ทางชีววิทยา ทั้งทางด้านเนื้ อหา
ทักษะการปฏิบตั ิ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณั ฑิตทางชีววิทยา
4.2.1 มีความรู้และทักษะที่จะทางานได้ในโรงงานอุตสาหกรรม และห้องวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.2.2 สามารถนาเอาความรู ้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 มีความรู ้ความสามารถที่ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
4.2.4 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2550
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6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หรื อ
เทียบเท่า)
6.2 เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ อื่ น ครบถ้ว น ตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชรเรื่ อ งการรั บ
นักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ต
โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
8.2 การคิดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่า 15 ชั่ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิ บตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้ฝึกไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยระบบทวิภาค
8.2.4 การท าโครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายที่ ใ ช้เวลาท า
โครงการหรื อกิ จกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อการศึ กษาภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่ วยกิ ตระบบ
ทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต รต้อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี การศึ ก ษา
และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ตและไม่เกิ น 22 หน่ วยกิ ตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.3 การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่ วยกิ ตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่ในดุ ลพินิจ
ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
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11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลและการส าเร็ จการศึ ก ษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
1
นางรัตนาภรณ์ - กศ.ม. ชีววิทยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1. นิเวศวิทยา
จองไพจิตร - กศ.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา สาขาชีววิทยา
2. ปฏิบตั ิการนิเวศวิทยา
สกุล
3. ชีววิทยาทัว่ ไป 2
4. ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 2
5. งานวิจยั เรื่ อง
- การศึกษาโครโมโซมกล้วยไข่
กาแพงเพชร
2
นางสาวปรัชญา - วท.ม. การสอนชีววิทยา
อาจารย์
1. การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ ของพืช
ชะอุ่มผล
- วท.บ. ชีววิทยา
เพื่อการเกษตร
2. การวินิจฉัยแบคทีเรี ยเบื้องต้น
3. งานวิจยั “การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่
กล้วยไข่ เมืองกาแพงเพชรเพื่อการ
อนุรักษ์”
3
นายฐิติพงศ์
- วท.ม. การสอนชีววิทยา
อาจารย์
1.พันธุศาสตร์
รื่ นระวัฒน์ - กศ.บ. ชีววิทยา
4
นางสาวสมใจ - วท.ด.โรคพืช
อาจารย์
1.ชีววิทยาทัว่ ไป 1
อินทโสตถิ - วท.ม ชีววิทยา
2.ชีววิทยาทัว่ ไป 2
- กศ.บ
5
นางละไม
-คบ. ชีววิทยา
อาจารย์
1.สรี รวิทยาและกายวิภาค
มณี เลิศ
- คม. พลศึกษา
6
นางเพลินพิศ - ค.บ.คหกรรมศาสตร์ อาหาร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1. การแปรรู ปและการถนอม
จุฬพันธ์ทอง และโภชนาการ(วิชาโท
สาขาคหกรรม
อาหาร
ชีววิทยา)
ศาสตร์
2. เทคนิคการจัดการอาหาร
-M.A.T.(Home Economics)
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13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่คาดว่าจะรับและจบในแต่ละปี การศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปี
ชั้นปี
ชั้นปี
ชั้นปี

2550
40

1
2
3
4

รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
สาเร็ จการศึกษา

40

จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
2551
2552
2553
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80

120

160

2554
40
40
40
40
160
40

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
14.1 อาคารสถานที่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.

รายการ

ห้องปฏิบตั ิการ Elementary lab
ห้องปฏิบตั ิการ Reserch lab
ห้อง Advance lab
ห้องเตรี ยมสารเคมีและเครื่ องมือ
ห้องสนับสนุนการศึกษา
ห้องเก็บสารและเครื่ องมือ
ห้องสมุดชีววิทยา
ห้องเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
ห้องย้ายเนื้ อเยือ่
ห้องเครื่ องมือ
ห้องย้ายเนื้ อเยือ่
ห้องเตรี ยมสารเคมี และเครื่ องมือ
ห้องปฏิบตั ิการ Elementary lab

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
6 ห้อง
9 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่
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ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

14.2 อุปกรณ์การสอน
อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4
รายการ
โถแก้วดูดความชื้น
หม้อแก้วดูดซับและกันความชื้น
หม้อนึ่งความดัน
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Nikon)
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา
กล้องจุลทรรศน์พร้อมกล้องถ่ายรู ป
กล้องถ่ายภาพจุลินทรี ย ์
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา (OLYMPUS)
กล้องจุลทรรศน์สเตริ โอ (OLYMPUS)
กล้องจุลทรรศน์สเตริ โอ (Nikon)
จอฉายภาพยนตร์ โมเดล 325
เครื่ องเหวีย่ งสารละลาย
เครื่ องอุ่นแผ่นสไลด์
ตู้ Plant Growth Chamber
ตูค้ วบคุมความชื้น
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ
ตูบ้ ่ม
ตูบ้ ่มเชื้อภายใต้บรรยากาศก๊าซ
ตูป้ ลอดเชื้ อ
ตูเ้ ย็น
เตาไฟฟ้ าชนิดแผ่นความร้อน
อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ
หม้อเลี้ยงจุลินทรี ยแ์ บบไร้ออกซิ เจน
หม้อสุ ญญากาศสาหรับหลอมพาราฟิ น
แบบจาลองโครงสร้างของใบไม้
หม้ออัดความดันแบบใช้ไฟฟ้ า
Dissecting set

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
2 ใบ
1 ชุด
2 ใบ
10 ตัว
5 ตัว
2 ตัว
2 ชุด
15 ตัว
5 ตัว
10 ตัว
6 ตัว
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 ตู้
1 ตัว
2 ตู้
1 ตู้
1 ชุด
3 ตู้
2 หลัง
20 เตา
9 เครื่ อง
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด
1 ใบ
20 ตัว

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่
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ลาดับ

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่

Dissecting set
ตูป้ ลอดเชื้ อ
ตูเ้ ย็น
ตูด้ ูดควัน
หม้อนึ่งความดัน (AUTOCLAVE )
ชุดหลอมรวมโพโทรพลาสต์
ตูบ้ ่มเชื้อภายใต้บรรยากาศ
ตู้ BOD Model.325602
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
ตูอ้ บเครื่ องแก้ว/ตูอ้ บความร้อน
เตาอบความร้อน (HOT AIR OVEN)

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
20 ตัว
2 ตู้
1 หลัง
2 ตู้
2 ตัว
3 ชุด
1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
2 ตู้
1 ตู้

อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 6) ชั้น 1 - 2
ลาดับ
รายการ
1
หุ่นร่ างกายมนุษย์
2
เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON
3
ปริ้ นเตอร์ hp deskjet 3325
4
หม้อนึ่งความดัน (AUTOCLAVE)
5
ตูอ้ บเครื่ องแก้ว/ตูอ้ บความร้อน
6
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา (OLYMPUS)
7
เครื่ องฉายสไลด์โกดัก
8
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิและความชื้ น

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
1 ตัว
1 เครื่ อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ตู้
4 ตัว
1 เครื่ อง
1 ตู้

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายการ

15. ห้ องสมุด
15.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีสิ่งพิมพ์เฉพาะและที่เกี่ยวข้องทางด้านชีววิทยาดังนี้
1. หนังสื อ
1.1 ตาราภาษาไทย
จานวน
459 รายการ
1.2 ตาราภาษาต่างประเทศ
จานวน
23
รายการ
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2. วารสาร
2.1 วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการศึกษาค้นคว้ารายวิชาต่าง ๆ
มีรายการดังต่อไปนี้
1) วารสารพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2) วารสารกรมวิทยาศาสตร์
3) วารสารชีวผลิตภัณฑ์
4) วารสารนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5) วารสารนิเวศน์วทิ ยา
6) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ
8) วารสารเทคโนโลยีที่เหมาะสม
9) วารสารคอมพิวเตอร์
10) วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11) วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์
12) วารสารราชบัณฑิตยสถาน
13) วารสารวิจยั วิทยาศาสตร์
14) วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
15) วารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
16) วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17) วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
18) วารสารศูนย์เครื่ องมือวิจยั วิทยาศาสตร์
19) วารสารLAB TODAY
20) วาสารข่าวและพฤกษศาตร์ และวัชพืช
21) วารสารข่าวสารโรคพืชและจุลชีววิทยา
22) วารสารข่าวสมุนไพร
23) วารสารจดหมายข่าวสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
24) จุลสารพันธุ ศาสตร์ แห่งประเทศไทย
25) วารสารกีฏและสัตววิทยา
26) วารสารความหลากหลายทางชีวภาพ
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2.2 รายการวารสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศมีรายการดังต่อไปนี้
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. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิง
และสาระสังเขปของบทความหรื อเอกสาร
3.1.1 ซีดี-รอม ได้แก่
1. Science Citation Index
2. DAO
3. ERIC
3.1.2 ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest Digital Disserations
3.2 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้
รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม
-หนังสื อ วารสารและวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
4. Thailis
5. NetLibrary ebooks
ฐานข้อมูลของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกาแพงเพชร
(KPRU Library Database) คือ ฐานข้อมูลที่หอ้ งสมุดสร้างขึ้นเอง และสื บค้นด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์
- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
- ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
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16. งบประมาณ (คิดตามค่ าเฉลีย่ ต่ อหัว 8,000 บาท)
ปี งบประมาณ
2550
2551
จานวนนักศึกษา
40
80
งบประมาณ
320,000
640,000

2552
120
960,000

2553
160
1,280,000

2554
160
1,280,000

17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
มีสัดส่ วนจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
2.3 วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 34 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
9
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
8
หน่วยกิต
3 ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะจานวนไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต แบ่งออกเป็ น
17.3.2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ บังคับเรี ยน 18 หน่วยกิต
401101
หลักฟิ สิ กส์
4(3-3-7)
4021101
หลักเคมี
4(3-3-7)
4031101
หลักชีววิทยา
4(3-3-7)
4091401
แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
4002251
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
17.3.2.2 วิชาเอกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 53 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
4022301
เคมีอินทรี ย ์ 1
4(3-3-7)
4022501
ชีวเคมี 1
4(3-3-7)
4022601
เคมีวเิ คราะห์
3(2-3-5)
4031201
พฤกษศาสตร์
3(2-3-5)
4031301
สัตววิทยา
3(2-3-5)
4032101
สรี รวิทยาทัว่ ไป
4(3-3-7)
4032102
อนุกรมวิธาน
4(3-3-7)
4032401
พันธุศาสตร์
4(3-3-7)
4032601
จุลชีววิทยา
4(3-3-7)
4033101
นิเวศวิทยา
3(2-3-5)
4033103
ความหลากหลายทางชีววิทยาและการอนุรักษ์
3(2-3-5)
4033104
ชีววิทยาของเซลล์
3(2-3-5)
4033901
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางชีววิทยา
1(1-0-2)
4034901
โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
3(0-9-4)
4034902
สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-3-1)
4034904
ชีวสถิติ
3(2-3-5)
4034905
ภาษาอังกฤษสาหรับชีววิทยา
3(3-0-6)
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(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จากกลุ่ม
วิชาต่อไปนี้
(2.1) กลุ่มวิชาสัตววิทยา
4032301
กีฏวิทยา
3(2-3-5)
4032302
ชีววิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-5)
4033301
ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-5)
4034301
สรี รวิทยาสัตว์
3(2-3-5)
4034302
กายวิภาคศาสตร์เปรี ยบเทียบของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-5)
4034304
มิญชวิทยาของสัตว์
3(2-3-5)
4034305
พฤติกรรมสัตว์
3(2-3-5)
4034306
ปักษีวทิ ยา
3(2-3-5)
4034308
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
(2.2) กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
4033201
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช
4033202
สรี รวิทยาของพืช
4034206
อนุกรมวิธานของพืช
4034211
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
4034212
การเจริ ญและพัฒนาการของพืช
4034213
พืชสมุนไพร

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-6)

(2.3) กลุ่มวิชาพันธุ ศาสตร์
4033401
พันธุศาสตร์ของเซลล์
4033402
พันธุศาสตร์ประชากร
4033403
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
4034401
พันธุศาสตร์จุลินทรี ย ์
4034402
พันธุวศิ วกรรม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

(2.4) กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
4032604
สาหร่ ายวิทยา
4032605
ราวิทยา
4033602
โพรโตซัววิทยา

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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(2.5) กลุ่มวิชาชีววิทยาทัว่ ไป
4032301
ปรสิ ตวิทยา จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
4033102
วิวฒั นาการ
4033105
ชีววิทยาของการเจริ ญ
4034501
ไมโครเทคนิค
4034502
เทคนิคทางชีววิทยา

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

17.3.2.3 วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
5
หน่วยกิต
4034801
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางชีววิทยา 5(450)
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
17.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

4031101

ชื่อวิชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
หลักชีววิทยา
รวม

น(ท-ป-อ)
5
4
2
5
4(3-3-7)
20
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ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

4021101
4091201

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
หลักเคมี
พฤกษศาสตร์
รวม

น(ท-ป-อ)
2
4
2
4
2
4(3-3-7)
3(2-3-5)
21

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

4022301
4031301
4002251
4034904

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาแคลคูลสั
เคมีอินทรี ย ์ 1
สัตววิทยา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
ชีวสถิติ
รวม

น(ท-ป-อ)
2
2
3
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-0-4)
20
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ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
4011101
4022501
4033101
4033201
4033101
4034904

ชื่อวิชา
หลักฟิ สิ กส์
ชีวเคมี 1
ชีววิทยาของเซลล์
พันธุศาสตร์
นิเวศวิทยา
ภาษาอังกฤษสาหรับชีววิทยา
รวม

น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(3-3-7)
21

จัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรในเรื่อง
ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการทางานเป็ นทีม

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
4022601
4032101
4032102

ชื่อวิชา
เคมีวเิ คราะห์
สรี รวิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
9
2
21

15

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
4032601
4033103
4033901

ชื่อวิชา
จุลชีววิทยา
อนุกรมวิธาน
ระเบียบวิธีการวิจยั ทางชีววิทยา
วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(1-0-2)
9
2
20

จัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรในเรื่อง
การศึกษาดูงานตาม หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงงานและสถาน
ประกอบการต่างๆทางด้านชี ววิทยา
ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
4034901
4034902

ชื่อวิชา
โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
สัมนาทางชีววิทยา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(0-9-4)
1(0-3-1)
2
6

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
4024801

ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางชีววิทยา
รวม

17.5 คาอธิบายรายวิชา
มีรายละเอียดดังนี้

น(ท-ป-อ)
5(450ชัว่ โมง)
5
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รหัส
4011101

4021101

4031101

คาอธิบายรายวิชาแกนพืน้ ฐาน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักฟิ สิ กส์
4(3-3-7)
Principles of Physics
ศึกษาระบบหน่วย การวัด ความแม่นยาและความเที่ยงตรงในการวัด ปริ มาณ
สเกลาร์ และปริ มาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน โมเมนตัม งาน กาลัง พลังงาน เครื่ องกลอย่างง่าย ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น
ความร้อน ไฟฟ้ า แม่เหล็กไฟฟ้ า สมบัติของสสาร โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสี และการสลายตัว
ฝึ กปฏิบตั ิการทดลองในเนื้อหาการวัดและเครื่ องมือการวัด เวกเตอร์ และสมดุลกฎ
การเคลื่อนที่ของนิ วตัน แรง โมเมนตัม เครื่ องกลอย่างง่าย ไฟฟ้ า แม่เหล็ก คลื่นความ
ร้อน และสมบัติของสาร
หลักเคมี
4(3-3-7)
Principles of Chemistry
ศึกษามวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบัติ
ของสารในสถานะต่าง ๆอาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณพลศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้ า สารอินทรี ย ์ สารพอลิ
เมอร์ สารประกอบโคออร์ ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ เทคนิ คเบื้องต้น และหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในการปฏิบตั ิการเคมี
การจัดจาแนกสารเคมี เกรดของสาร และการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
เคมี เทคนิคการใช้เครื่ องมือพื้นฐาน มวลสารสัมพันธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฺกิริยา สมดุลเคมี ค่า pH ค่าคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส และความแตกต่าง
ของสารอินทรี ยก์ บั สารอนินทรี ย ์ สมบัติและปฏิกิริยาสารอินทรี ยท์ ี่สาคัญ สมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล สารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีสภาวะแวดล้อม
หลักชีววิทยา
4(3-3-7)
Principles of Biology
ศึกษาหลักชีววิทยาพื้นฐาน สมบัติของสิ่ งมีชีวติ สารโมเลกุลในสิ่ งมีชีวติ เซลล์
และเนื้อเยื่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโตการ
จาแนกประเภทของสิ่ งมีชีวิต วิวฒั นาการ นิเวศวิทยา
การฝึ กปฏิบตั ิการทดลองเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาเซลล์และเนื้อเยือ่
พันธุ์ศาสตร์ เบื้องต้น การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโต การสารวจและการเก็บรักษา ตัวอย่าง
สิ่ งมีชีวติ วิวฒั นาการ นิ เวศวิทยา
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4091401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 1
ศึกษาเกี่ยวกับ เรขาคณิ ตวิเคราะห์ระนาบ ว่าด้วย เส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย
ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พืชคณิ ต ฟังก์ชนั
อดิสัย การประยุกต์อนุพนั ธ์ และอินทิกรัล
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3–0–6)
English for Sciences
อ่าน ข้อความ บทความ รายงานการวิจยั และเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียน
ข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็ นภาษาอังกฤษ
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเคมี(402)
รหัส
4022301

4022501

4022601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3- 7)
Organic Chemistry 1
ศึกษา การจาแนก การเรี ยกชื่อสารอินทรี ย ์ พันธะในโมเลกุลอินทรี ย ์ สเตริ โอเคมี
โครงสร้าง ความว่องไวของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรี ยเ์ คมี การเตรี ยมสารอินทรี ย ์
ปฏิกิริยาการเติมนิ วคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการแทนที่ดว้ ยนิ วคลีโอไฟล์ และให้ปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับการทาสารให้บริ สุทธิ์ การแยกสารผสม การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบใน
สารอินทรี ย ์ ทดสอบหมู่ฟังก์ชนั การเตรี ยมอนุพนั ธ์สารอินทรี ย ์ ปฏิกิริยาชนิ ดต่าง ๆ ของ
สารอินทรี ย ์
ชีวเคมี 1
4(3-3-7)
Biochemistry 1
ศึกษาความสาคัญของบัฟเฟอร์ ในสิ่ งมีชีวติ เทคนิคการทาสารชีวโมเลกุล
ให้บริ สุทธิ์ โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้าย
สู่ ข้ วั ไฟฟ้ า (electrophoresis) การหมุนเหวีย่ ง (centrifugation) ศึกษาองค์ประกอบของ
เซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน
เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์ โมน วิตามิน เกลือแร่ และให้ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทาให้
ชีวโมเลกุลบริ สุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน
เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามินบางชนิดและเกลือแร่
เคมีวเิ คราะห์
3(2-3-5)
Analytical Chemistry

ศึกษาและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การใช้เครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ วิธีเบื้องต้นในการทาคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์ไอออนบวก
และไอออนลบในสารอนินทรี ย ์ การวิเคราะห์และการคานวณหาปริ มาณสารเคมีในปฏิกิริยา
กรด เบส และปฏิกิริยารี ดอกซ์ ปฏิกิริยาตกตะกอน และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าชี ววิทยา (403)
รหัส
4031301

4032101

4032103

4031201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สั ตววิทยา
3(2-3-5)
Zoology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ศึกษา การจาแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรี รวิทยา การสื บพันธุ์ การ
เจริ ญเติบโต นิ เวศวิทยา วิวฒั นาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่ มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
จนกระทัง่ ถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสู ง และมีการศึกษาภาคสนามโดยการรวบรวมและ
เก็บตัวอย่าง
สรีรวิทยาทัว่ ไป
4(3-3-7)
General Physiology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ความรู ้พ้นื ฐานทางสรี รวิทยาของสิ่ งมีชีวติ กระบวนการต่างๆที่สาคัญเช่น
การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่ งและการลาเลียง ความสมดุล
ของน้ าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและควบคุมการทางานของระบบต่างๆ
ของร่ างกาย
ความหลากหลายทางชี วภาพและการอนุรักษ์
3(2-3-5)
Biodiversity
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
สาเหตุของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม
สปี ชีส์ และนิเวศวิทยา ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุของการสู ญ
เสี ยความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบยัง่ ยืน
พฤกษศาสตร์
3(2-3-5)
Botany
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยือ่ สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชมีดอก
สรี รวิทยา นิ เวศวิทยา วิวฒั นาการ การจาแนกพืชและรายละเอียดของพืชแต่ละหมวดหมู่
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รหัสวิชา
4032401

4032601

4033101

4033103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พันธุศาสตร์
4(3-3-7)
Genetics
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ความรู ้พ้นื ฐานทางพันธุ ศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
การคาดคะเน ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็ นของการทดสอบทางสถิติ
ยีนและโครโมโซม การจาลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและคอมบิเนชัน
เพศการกาหนดเพศ มัลติเปิ ลแอลลีสส์ การควบคุมของยีนเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวศิ วกรรม
พันธุ ศาสตร์ ประชากร การถ่ายทอดพันธุ กรรมนอกนิวเคลียส
จุลชี ววิทยา
4(3-3-7)
Microbiology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ความรู ้พ้นื ฐานของจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยาและการเพิ่มจานวนของแบคทีเรี ย เห็ด
รา โพรโตซัว สาหร่ าย และไวรัส โภชนาการ เมแทบอลิซึม การเติบโตและการควบคุม
ความสาคัญทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่ งแวดล้อม สาธารณสุ ขและการแพทย์
นิเวศวิทยา
3(2-3-5)
Ecology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ความรู ้พ้นื ฐานทางนิ เวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปั จจัยจากัด วัฏจักร
ของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม
อนุกรมวิธาน
4(3-3-7)
Taxonomy
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ความรู ้พ้นื ฐานในการจาแนกประเภทสิ่ งมีชีวติ หลักเกณฑ์การจาแนกประเภท
สิ่ งมีชีวติ โดเมนของสิ่ งมีชีวิต อาณาจักรสิ่ งมีชีวติ การจาแนกสิ่ งมีชีวติ ในปั จจุบนั
ปฏิบตั ิการจาแนกสิ่ งมีชีวติ การสร้างรู ปวิธาน (ไดโคโทมัสคีย)์ จากตัวอย่างใน
ห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม
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รหัสวิชา
4033104

4033901

4034901

4034902

4034904

4034905

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชีววิทยาของเซลล์
3(2-3-5)
Cell Biology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรคาริ โอตและยูคาริ โอต ระดับโมเลกุล วัฏจักร
เซลล์ การแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ สารพันธุ กรรมในเซลล์โพรคารี โอติกและเซลล์
ยูคาริ โอติก การแสดงออกของยีน
ระเบียบวิธีวจิ ัยทางชีววิทยา
1(1-0-2)
Research Method in Biology
กระบวนการวิจยั ทางชีววิทยา การตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอนและวิธีวจิ ยั
การทาวิจยั การเขียนโครงการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั ทางชีววิทยา
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3(0-9-4)
Research Project in Biology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางชีววิทยา (4033901)
การทดลอง และการเขียนโครงการวิจยั ทางชีววิทยา โดยใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้คาแนะนาและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
การสั มมนาทางชีววิทยา
1(0-3-1)
Seminar in Biology
การนาเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวข้อเรื่ องต่างๆทางด้านชีววิทยา โดย
หัวข้องานที่ทนั สมัย
ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
การใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางชีววิทยา การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง
แผนการทดลองพื้นฐานแบบปั จจัยเดี่ยว แผนการทดลองพื้นฐานแบบหลายปั จจัย การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ผลการทดลอง
ภาษาอังกฤษสาหรับชีววิทยา
3(3-0-6)
English for Biology
ศึกษาบทความทางชีววิทยาที่เป็ นภาษาอังกฤษจากวารสารหรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
แล้วมาอภิปรายเป็ นภาษาไทย ให้ฝึกเขียนบทความหรื อรายงานชีววิทยา เป็ นภาษาอังกฤษ
เขียนใบสมัครงานเป็ นภาษาอังกฤษ และฝึ กการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
4032301

4032302

4033301

4034301

4034302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กีฏวิทยา
3(2-3-5)
Entomology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ สัตววิทยา (4031301)
ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา การจาแนก
ประเภท การกระจาย ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่ องควบคุมและการกาจัดแมลง
ทาปฏิบตั ิการการรวบรวมและเก็บตัวอย่างแมลง การศึกษาภาคสนาม
ชี ววิทยาสั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลัง
3(2-3-5)
Invertebrate Biology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ สัตววิทยา(4031301)
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจาแนกประเภทตั้งแต่ฟองน้ า
จนถึงโพรโตคอร์เดต ศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ วทิ ยา สรี รวิทยา นิเวศวิทยา
วิวฒั นาการ การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม
ชี ววิทยาสั ตว์ มีกระดูกสั นหลัง
3(2-3-5)
Vertebrate Biology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ สัตววิทยา(4031301)
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์วทิ ยา สรี รวิทยา วัฏจักรชีวติ
ความเป็ นอยู่ วิวฒั นาการ ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม การเจริ ญเติบโตของตัวอ่อน และ
การจาแนกหมวดหมู่ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
สรีรวิทยาสั ตว์
3(2-3-5)
Animal Physiology
ศึกษาสรี รวิทยาของระบบต่างๆ และกระบวนการเเมแทบอลึซึม ได้แก่
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิ ต (ลาเลียง) ระบบขับถ่ายระบบ
สื บพันธุ์ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู ้สึก ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบเครื่ องห่ อหุ ม้ ร่ างกาย
กายวิภาคเปรียบเทียบของสั ตว์ มีกระดูกสั นหลัง
3(2-3-5)
Comparative Anatomy of Chordate
ศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้างของร่ างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังเกี่ยวกับระบบ
ต่างๆ อวัยวะ และเน้อเยือ่ ตลอดจนการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อน ตามสายวิวฒั นาการ
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รหัสวิชา
4034304

4034305

4034306

4034308

4033201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มิญชวิทยาของสั ตว์
3(2-3-5)
Animal Histology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง(4033301)
การศึกษาชนิด โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง เช่น เนื้อเยือ่ บุผวิ เนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกระดูก เลือด เนื้อเยื่อ
กล้ามเนื้อ เนื้ อเยื่อประสาท
พฤติกรรมสั ตว์
3(2-3-5)
Animal Behavior
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ สัตววิทยา(4031301)
วิวฒั นาการของพฤติกรรมสัตว์ ศึกษารู ปแบบของพฤติกรรมสัญชาตญาณ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่า การปรับตัว
ทางพฤติกรรมของสัตว์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่ งแวดล้อมและการรบกวน
ของมนุษย์ รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของสัตว์ และมีการศึกษานอกสถานที่
ปักษีวทิ ยา
3(2-3-5)
Ornithology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ สัตววิทยา (4031301)
การศึกษาวิวฒั นาการ สัณฐานวิทยา กายวิภาค การกระจาย พฤติกรรม
การอนุรักษ์นก มีการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการและจาแนกประเภทของนกในธรรมชาติ
ภาคสนาม
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Economical Insect
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ กีฏวิทยา (4032301)
ศึกษา ชนิด สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา วัฏจักรชีวติ นิเวศวิทยา
การจาแนกประเภท การกระจาย การเพาะเลี้ยงแมลงที่มีประโยชน์ การป้ องกันและ
กาจัดแมลงศัตรู พืช และสัตว์ อันตรายจากสารกาจัดแมลง
สั ณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช
3(2-3-5)
Plant Morphology and Anatomy
ศึกษาโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืช เซลล์ เนื้อเยือ่ ระบบ
เนื้อเยือ่ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อในระยะต่างๆ ของการเติบโต
และการเจริ ญเป็ นส่ วนต่างๆของพืช
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รหัสวิชา
4033202

4034206

4034211

4034212

4034213

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-5)
Plant physiology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
หลักการและกระบวนการทางสรี รวิทยาของพืช ความสาคัญของแสง น้ า แก๊ส และ
ธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อพืช กลไกของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจและ
เมแทบอลิซึมอื่นๆของพืชการเจริ ญเติบโตและสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช
อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-5)
Plant Taxonomy
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101) หรื อ อนุกรมวิธาน (4032102)
หลักการจาแนกหมวดหมู่ การตั้งชื่ อ และการตรวจสอบพันธ์ไม้ โดยเฉพาะ
ไม้ดอก ความสัมพันธ์ของพืช ลักษณะวงศ์ ถิ่นกาเนิด การกระจายพันธุ์และความสาคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการสร้างและใช้รูปวิธาน
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยือ่ และอวัยวะพืช รู ปแบบของการ
เจริ ญและพัฒนาการของเนื้ อเยือ่ ไปเป็ นเอมบริ โอและอวัยวะ ปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช
ปรับปรุ งพันธุ์พืช
การเจริญและพัฒนาการของพืช
3(-2-3-5)
Plant Growth and Development
กระบวนการเจริ ญเติบโตของพืช ปั จจัยที่เกี่ยวข้องและสารที่ควบคุมอัตราการ
เจริ ญเติบโตของพืช การจาแนกประเภทสารควบคุม อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ตอบสนองของพืชในรู ปแบบต่างๆ การสุ ก การร่ วง การใช้สารควบคุมการเจริ ญ เติบโตเพื่อ
เพิ่มผลผลิต
พืชสมุนไพร
3(2-3-5)
Medicinal Plant
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ศึกษาประโยชน์ของการใช้พืชสมุนไพร การนามาใช้ และสารออกฤทธิ์ รวมทั้ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดจาแนกประเภทเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างการศึกษา
ภาคสนาม
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รหัสวิชา
4033401

4033402

4033403

4034402

4032604

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พันธุศาสตร์ ของเซลล์
3(2-3-5)
Cytogenetics
ศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโครโมโซมในระหว่าง การ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิ สและไมโอซิ ส ความสาคัญระหว่างความผิดปกติของโครโมโซมกับ
การเปลี่ยนแปลงพันธุ กรรม ปั จจัยที่ทาให้โครโมโซมผิดปกติท้ งั ทางด้านและจานวน
พันธุศาสตร์ ประชากร
3(2-3-5)
Population Genetics
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ พันธุศาสตร์ (4032401)
การถ่ายทอดพันธุ กรรมในหมู่ประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงจีโนไทป์ และ
ฟี โนไทป์ ในหมู่ประชากร การนากฎของเมนเดลมาใช้ การเปลี่ยนแปลงของประชากร
เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ และความสมดุลของประชากร
พันธุศาสตร์ ของมนุษย์
3(2-3-5)
Human Genetics
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ พันธุศาสตร์ (4032401)
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของมนุษย์ การควบคุมลักษณะต่างๆ ใน
หมู่ประชากรมนุษย์
พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-5)
Genetics Engineering
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ พันธุศาสตร์ (4032401)
เทคนิคพื้นฐานการโคลนนิ่งระดับโมเลกุล ชีววิทยาของพาหะดีเอ็นเอ ชนิดต่างๆ
พลาสมิด คอสมิด และไวรัสของแบคทีเรี ย รวมถึงวิธีการแยกพาหะดีเอ็นเอ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ การสร้างรี คอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การเพิ่มจานวนและการคัดเลือกรี คอมบิแนนต์ที่ตอ้ ง
ประสงค์ แนวทางการใช้ประโยชน์ทางการปรับปรุ งพันธุ์จุลินทรี ย ์ พืชและสัตว์เพื่อ
การเกษตรและอุตสาหกรรม ข้อควรตระหนักทางจริ ยธรรม กฎหมาย และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการนาพันธุ วศิ วกรรมมาใช้ รวมทั้งความ ก้าวหน้า ในสาขานี้
สาหร่ ายวิทยา
3(2-3-5)
Phycology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา 1 (4031101)
ศึกษาสาหร่ ายในด้านสัณฐานวิทยา โครงสร้าง สรี รวิทยา วัฏจักรชีวติ
อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวฒั นาการ ความสาคัญของสาหร่ ายต่อสิ่ งมีชีวติ อื่น
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะสาหร่ ายด้านอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวม การ
เพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริ สุทธิ์ การศึกษาภาคสนาม
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รหัสวิชา
4032605

4033602

4032301

4033102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ราวิทยา
3(2-3-5)
Mycology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ จุลชีววิทยา (4032601)
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา พันธุศาสตร์ การสื บพันธุ์ วิวฒั นาการตลอดจน ความ
หลากหลายของราและยีสต์ บทบาทหน้าที่ในระบบนิ เวศ ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
การศึกษาภาคสนาม
โพรโตซัววิทยา
3(2-3-5)
Protozoalogy
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ชีววิทยาของโพรโตซัว การจาแนกประเภท สัณฐานวิทยา และโครงสร้าง สรี ร
วิทยา นิเวศวิทยา วัฏจักรชีวติ ของโพรโตซัวบางชนิดที่ดารงชีวติ แบบอิสระ แบบพึ่งพา
และแบบปรสิ ต การเก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริ สุทธิ์ การศึกษา
ภาคสนาม
ปรสิ ตวิทยา
3(2-3-5)
Parasitology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ จุลชีววิทยา(4032601)
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับปรสิ ตวิทยา การจาแนกประเภท นิเวศวิทยาและการ
กระจายทางภูมิศาสตร์ วัฏจักรชีวติ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และ สรี รวิทยาของ
ปรสิ ต ภูมิคุม้ กันต่อโรคปรสิ ต ความสัมพันธ์กบั มนุษย์และสัตว์ การควบคุมปรสิ ต การ
รวบรวมและเก็บตัวอย่างปรสิ ต การศึกษาภาคสนาม
วิวฒ
ั นาการ
3(2-3-5)
Evolution
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อนคือ หลักชีววิทยา (4031101)
ศึกษาทฤษฎีและหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนทฤษฎีววิ ฒั นาการ ศึกษากระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งมีชีวติ ชนิดต่างๆ จากกาเนิ ดของโมเลกุลอินทรี ย ์ เซลล์โพรคาริ
โอตและยูคาริ โอต การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจากไมโครโมเลกุลเข้าสู่ แมคโครโมเลกุล
สิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง กลไกการเกิดวิวฒั นาการ และ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิวฒั นาการในระดับประชากร(จุลภาควิวฒั นาการ) การคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ กลไก การแตกแขนงของสปี ชีส์หรื อสปี ชิเอชัน่ วิวฒั นาการเหนื อสปี ชีส์ หรื อ
มหภาควิวฒั นาการและการสู ญพันธุ์
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รหัสวิชา
4034109

4034501

4034502

4034801

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ชีววิทยาของการเจริญ
3(2-3-5)
Developmental Biology
การศึกษาการเจริ ญของเซลล์ระดับโมเลกุล ทั้งการเจริ ญของพืชและสัตว์ แบบ
แผนของการเจริ ญ(development pattern) รวมทั้งผลของพันธุ กรรม ฮอร์ โมน และสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการเจริ ญของสัตว์และพืช
ไมโครเทคนิค
3(2-3-5)
Microtechniques
ศึกษาเทคนิคและขั้นตอนต่างๆในการเตรี ยมตัวอย่างพืช สัตว์ และจุลินทรี ย ์
เพื่อศึกษารายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-5)
Biotechniques
ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการที่สาคัญในการศึกษาสิ่ งมีชีวติ เช่น การเก็บตัวอย่าง
พืชและสัตว์ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ให้คงสภาพเดิมเป็ นเวลานาน โดยการ
ทาตัวอย่างพืชอัดแห้ง การดองใส การสตัฟฟ์ สัตว์ การทาสไลด์ถาวรอย่างง่ายๆ การ
ถ่ายรู ปผ่านกล้องจุลทรรศน์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
5(450 ชั่วโมง)
Professional Training
เป็ นการฝึ กงานทางด้านชีววิทยาของนักศึกษาในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนโดย
ความเห็นชอบของภาควิชา
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริหารหลักสู ตร
ให้มีคณะกรรมการประจาโปรแกรมวิชาทาหน้าที่บริ หารหลักสู ตรและควบคุมคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับ
18.1.1 จัดอาจารย์ผสู้ อนประจาวิชาทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษโดยเน้นความรู ้
ความสามารถที่ตรงตามสาขาและความถนัด และให้เป็ นการสอนแบบทีม
18.1.2 ให้อาจารย์กาหนดปั ญหาการวิจยั ในแต่ละปี และจัดอาจารย์ควบคุมงานวิจยั ของนักศึกษา
18.1.3 กาหนดรายละเอียดและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในหัวข้อ
1) จรรยาบรรณอาชีพนักชีววิทยาที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็ นทีม
3) ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนยุทธศาสตร์
4) การสอบเทียบมาตรฐานเครื่ องมืออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO
5) การศึกษาดูงานตามโรงงานและสถานประกอบการทางชีววิทยา
6) กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบนั
18.1.4 จัดทาและดาเนินการสอบประมวลผล (exit examination) สาหรับวิชาเอก
18.1.5 ดาเนินการการประกันคุณภาพภายใน ตามข้อกาหนดของคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
18.1.6 ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบัณฑิตและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
18.1.7 ประเมินหลักสู ตรเมื่อผลิตบัณฑิตได้ก่ ึงหลักสู ตรและครบหลักสู ตร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีวสั ดุครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
18.2.2 จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของวิชาเอก
18.2.3 จัดห้องปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
18.2.4 ร่ วมกับสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาหนังสื อและทรัพยากรการเรี ยนรู้
18.2.5 มีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสารสนเทศสาหรับสื บค้นข้อมูลเพียงพอ
18.2.6 มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ได้มาตรฐาน
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
18.3.1 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาประจาหมู่เรี ยนดูแลเกี่ยวกับการเรี ยนและพฤติกรรมของนักศึกษา
18.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพหลักตามจุดประสงค์ของหลักสู ตร
18.3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวิจยั ให้แก่นกั ศึกษาทั้งทุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื
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18.3.4 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
18.4.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพัฒนาหลักสู ตร
18.4.2 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามาปรับคุณลักษณะ
บัณฑิต
18.4.3 สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตและภาวะ การมีงานทาของนักศึกษาทุกปี
19. การพัฒนาหลักสู ตรและการประเมินหลักสู ตร
19.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการดังนี้
19.1.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่มาจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก
และ/หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
19.1.2 มีการสารวจความต้องการของสังคมเพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสู ตร
19.1.3 มีการวิพากษ์การจัดทาหลักสู ตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
หลักสู ตร
19.1.5 มีนโยบายในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งเนื้อหารายวิชาทุกปี
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรวิชาเอก ทุก ๆ 5 ปี
19.2 การประเมินหลักสู ตร
การกาหนดแนวทางประเมินหลักสู ตร ไว้ดงั นี้
19.2.1 ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูส้ อนปี ละครั้ง
19.2.2 ประเมินผลการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และจัดให้มีการประเมินผลการเรี ยนรู้
รวบยอดก่อนสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
19.2.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ภายหลังการสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ภายหลังการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.5 มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
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ภาคผนวก ก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาทีม่ ่ ุงพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่ อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ น
อย่างดี
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
จุดประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
2. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจบน
พื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีจิตสานึ กเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม และ
ตระหนักถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การคิดอย่างมีเหตุ
ผล รู ้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการ
ติดต่อสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้ งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดารงตนให้มี
คุ ณค่าต่อสังคม มี ค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซึ้ งในศิลปะและสุ นทรี ยภาพ ตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามวิถีชีวติ แบบประชาธิ ปไตย
6. เพื่ อให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจและทัก ษะเกี่ ย วกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ด้านสุ ข ภาพกายและ
สุ ขภาพจิตให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
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รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด ทั้งนี้
หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (2-2-5)
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์
2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2531001 วิถีไทย
2531002 วิถีโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
3 (2-2-5)
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
3 (2-2-5)
4121004 คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2 (1-2-3)
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
2 (1-2-3)
1161003 การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
2 (1-2-3)
1161004 กีฬาศึกษา
2 (1-2-3)
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
1001001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีโดยทัว่ ไป ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งภาวะผูน้ าและผูต้ ามและบทบาทหน้าที่ผตู ้ ามที่ดี
มนุษยสัมพันธ์และ การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและ
กระบวนการวางแผน
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
2(2-0-4)
Research , Critical Thinking and Reasoning Skills
ศึกษารู ปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนากระบวนการคิด
การศึกษาค้นคว้า และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ หลักการ
องค์ประกอบและเทคนิคในการพัฒนาการคิดแบบ วิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณการคิดแบบ
แก้ปัญหา การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด การประยุกต์ใช้ความคิด ในวิชาชีพ
และชีวติ ประจาวัน
1001003 พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and Self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์ เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อ
มนุษย์ เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลักจริ ยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์
การประยุกต์ใช้หลักจริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตส่ วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา
1511002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความจริงของชีวติ
2(2-0-4)
Facts of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ ความหมายของชีวติ การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั และโลก
ยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชี วติ และสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001 พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธ
ศาสนากับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตร
ลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริ ยสัจ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลักจริ ยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน การรู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและ
การพัฒนาสังคม
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Comprehension Skill
ศึกษาหลักการการฟัง การอ่าน จากสื่ อและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์
การ สังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิบตั ิให้ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและกาหนดให้อ่าน
หนังสื อนอกเวลาประกอบ
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Expression Skill in Thai Language
ศึกษารู ปแบบ และวิธีการส่ งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ โดย
นาเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
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รหัสวิชา
1541003

1541004

1551001

1551002

1551003

1551004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การสื่ อสารเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
3(2-2-5)
Communication for Specific Purpose
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพือ่ ให้ บรรลุตามจุดประสงค์ เฉพาะกิจฝึ กปฏิบัติการพูด
และการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
ภาษาและการสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น
3(3-2-5)
Roles of Language in Local Community Development
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ ภาษาเพือ่ การสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น จากวรรณกรรม
ท้ องถิ่นประเภทต่ าง ๆ ฝึ กการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลภาคสนาม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้องและมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และฝึ กทักษะการเรี ยนภาษาจากแหล่งการเรี ยน ที่
หลากหลาย เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่ อสาร นาเสนอข้อมูลที่
จาเป็ นและใช้ได้ในชีวิตจริ ง
ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กทักษะการฟัง ในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้จบั ใจความหลัก รายละเอียดปลีกย่อย การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอ
ความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ของเจ้าของภาษา
ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
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น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้องปฏิบตั ิการ
แนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ฝึ กพูดในงานพิธี
การ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว เขียนหนังสื อ
ราชการ
สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Research and Information
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่ องมือ
สื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้างอิง
การศึกษาค้ นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Research Study and Report Writing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ จาก
แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การ
นาเสนอบทนิพนธ์
ความรู้ พนื้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอื่น
คุณค่าและความต้องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการและรับบริ การสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทัว่
ๆ ไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริ การสารสนเทศ อุปกรณ์ในการ
บันทึกและการสื บค้นข้อมูล การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
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น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งบริ การสารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC
ฐานข้อมูลและบริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ ความหมายของสุ นทรี ยภาพและทัศนศิลป์ การรับรู ้ทางการ
มองเห็นมิติในทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบความ
งามทัศนศิลป์ การจัดภาพของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการ
สร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรู ปแบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์ ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ ด้านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้ในหลักการดูงาน
ทัศนศิลป์ เบื้องต้น และนาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนามาซึ่ ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้ ง ทางสุ นทรี ยภาพ
สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของ สุ นทรี ยภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ สากล
ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว
ศิลปะการแสดง
สั งคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คีต
ลักษณ์ที่พบเห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรี ที่ควรทราบ
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น(ท-ป-อ)
เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับตนเองและชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน
ท้องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Community Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถิ่น ความสาคัญและความสัมพันธ์
ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ความเป็ นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดย
เน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นด้านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ไขและ
ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Ways of Living
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ โครงสร้าง วิวฒั นาการและพัฒนาการด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย
โดยศึกษาการพัฒนาโครงการ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
วิถีโลก
2(2-0-4 )
Globalized Ways of Living
ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่ งแวด-ล้อม ซึ่ง
เป็ นปั จจัยของวิวฒั นาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบ
โลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองของสังคมโลก
ครอบครัวและสั งคม
2(2-0-4 )
Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยา
ครอบครัว คุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหา
ครอบครัว และแนวทางแก้ไข อิทธิ พลของครอบครัวต่อสังคม
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น(ท-ป-อ)
มนุษย์ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Human Being, Community and Environment
ศึกษาระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในมิติทางสังคม การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยชุมชน ภูมิปัญญาด้าน
สิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้
การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Administration
ศึกษาโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการปกครองของไทย แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและ
การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตย
ประวัติพฒั นาการการปกครองส่ วนท้องถิ่นไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนั
และแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองท้องถิ่น
ไทย
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่มาของ
กฎหมาย ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมายและความรู ้เกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
การเป็ นผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
Enterpreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี
การเงิน การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด การ
วิเคราะห์และเลือก ตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ตลอดจนการหา
วิธีการควบคุมทางการตลาด
ในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
จริ ยธรรม การประเมินตนเองสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
Economy in Everyday Life

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการ
กาหนดราคาสิ นค้าในตลาด เงินตราและสถาบันการเงิน รู ปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบ
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Science for Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทาง พันธุ ศาสตร์
พลังงานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เทคโนโลยีการสื่ อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
ชีวติ ประจาวัน
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Conservations of Environments and Natural Resources
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภทและความสาคัญทางสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมต่อสังคม ศึกษาสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นระดับชาติและโลก สถานภาพสิ่ งแวดล้อม ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของ
สิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน
ตัวอย่าง การอนุ รักษ์ทรัพยากรที่ประสพความสาเร็ จ โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้ม
ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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รหัสวิชา
4001004

1161001

1161002

1161003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พืชพรรณเพือ่ ชีวติ
2(2-0-4)
Plants for Life
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และ
การพัฒนาพืชพรรณ
กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Better Living
ศึกษาความสาคัญและความจาเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือก
รู ปแบบของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาการจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ
การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย
การประเมินผลการออกกาลังกาย ฝึ กการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และ
เครื่ องมือการออกกาลังกาย การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึกษาประวัติของลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาทในการเข้าสังคมและ
การลีลาศ คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความสัมพันธ์ของการลีลาศที่มีต่อสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุมร่ างกาย และการเคลื่อนไหวอย่าง
สมดุล การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
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รหัสวิชา
1161004
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4091002
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม การป้ องกันการบาดเจ็บจาก
การกีฬาและการปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและ
กติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชนั ระบบเลขฐานจานวนจริ ง
คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ย หุ ้นและ
ดัชนีราคา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุ รกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริ มาตรในการ
ซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
คณิตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
(1-2-3)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความ
น่าจะเป็ นและทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูล และ
ระบบเครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผล
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรม
สาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

45

รหัสวิชา
4121002

4121003

4121004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Computer and Computer Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้งานใน
ปัจจุบนั เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นาไปประยุกต์ใช้งาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Development of Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบัติการสร้ างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป
คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านสื่ อประสม
อุปกรณ์ ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ
การทาภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับ
ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
และปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีขอ้ บังคับว่าด้วยการประเมินผลการ
ศึกษา ในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดาเนิ นการประเมินผลการ ศึกษา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)
แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ อนุปริ ญญา
และปริ ญญาตรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งอื่นใด ในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรี ยนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ยนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรี ยนที่ถดั จากภาคเรี ยนที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้
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“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อื่นที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จดั ให้มีการเรี ยนการสอน การวัดผลต้องทาตลอด
ภาคเรี ยนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรี ยน โดยมีสัดส่ วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรี ยนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็ นรายวิชาให้ผา่ นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมตั ิผลเป็ นอานาจของอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสู ตรมี ๒ ระบบดังนี้
๖.๑ สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสู ตรกาหนด ให้ประเมินผลการเรี ยนในระบบ
ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็ น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรี ยน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม(Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก(Very Good)
๓.๕
B
ดี(Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้(Fair Good)
๒.๕
C
พอใช้(Fair)
๒.๐
D+
อ่อน(Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก(Very Poor)
๑.๐
E
ตก(Fail)
๐.๐
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็ น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรี ยนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็ น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรี ยนรายวิชาอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่ ใน
กรณี น้ ี ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็ นครั้งที่สองให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษา
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๖.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสู ตร หรื อสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิม่ เติมตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรี ยน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรี ยน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรี ยนในกรณี อื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน เพื่อร่ วมฟัง
โดยไม่นบั หน่วยกิตและมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณี ใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรี ยนเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ด
ภาคเรี ยน
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พกั การเรี ยนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้น
แล้ว และได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ ยกว่าสองสัปดาห์
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน เพื่อร่ วมฟัง (Audit) โดยไม่นบั หน่วยกิต
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็ นค่าระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป
(๒) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิ สอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยนื่
คาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่ งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ การให้ “I” แก่นกั ศึกษาคนใด อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องส่ งบันทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่ งผลการเรี ยนด้วย
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ข้อ ๘. กรณี ที่นกั ศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็ จภายใน
เวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผสู ้ อนทาการประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว โดยให้ผลงานที่คา้ งอยู่
เป็ น”ศูนย์” และในกรณี ที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผสู ้ อนในภาคเรี ยนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรี ยนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้ตอ้ งได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผูส้ อน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผูส้ อนไม่รายงานผลการประเมินเป็ นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรี ยนรายวิชานั้นเป็ น “E” หรื อ
“F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยน
ข้อ ๑๑. กรณี นกั ศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏ หรื อหลักสู ตรที่อนุมตั ิโดยสภาการฝึ กหัดครู เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลัง
อนุปริ ญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรื อรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญา
ไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรี ยนครบตามหลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็ น
รายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วนั ที่สาเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(หลังอนุปริ ญญา) เกิน ๕ ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็ นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณี สอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรี ยนซ้ า ให้นบั รวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็ นตัวหารด้วย
๑๒.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยน
รายวิชาที่เป็ นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสู ตรกาหนดให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรี ยนจะต้องสอบปลายภาคเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรี ยนในรายวิชานั้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรี ยนทั้งหมด หรื อน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนได้
ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบ
ปลายภาคเรี ยน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิ สอบเนื่องจากมีเวลาเข้า ชั้นเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ สอบปลายภาคตามที่กาหนดใน ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผสู้ อน
พิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิ สอบปลายภาคเรี ยนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผสู ้ อนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่ องจากมีเหตุจาเป็ นอื่นที่เป็ นเหตุ
สุ ดวิสัยอย่างยิง่ และได้ยนื่ คาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน
๑๕ วันนับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
กรณี น้ ีให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุ ญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผสู ้ อน หรื ออาจารย์ที่เป็ นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรี ยนที่ถดั ไปนั้นได้ และ
ให้บนั ทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสู ตรหรื อสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิม่
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๔ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๔ ภาคเรี ยน และมีสภาพการ
เป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี และไม่ต่ากว่า ๕ ภาคเรี ยน
และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และไม่ต่า
กว่า ๖ ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๑๖ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยน
หลักสู ตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๘ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน
ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
๑๖.๕ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนและมีสภาพ
เป็ นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณี เรี ยนหลักสู ตร ๒ ปี ไม่ต่ากว่า ๙ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษา
ไม่เกิน ๗ ปี ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๒ ภาคเรี ยน ไม่เกิน ๙ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร
๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๕ ภาคเรี ยนและไม่เกิน ๑๑ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตามเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ น
ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ ใน
ภาคเรี ยนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
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(๓) ลงทะเบียนเรี ยนและเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนดแล้ว แต่ยงั ได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๔) มีสภาพเป็ นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยน
หลักสู ตร ๒ ปี ครบ ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๓ ปี และครบ ๑๖ ภาคเรี ยนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยนหลักสู ตร ๔ ปี ครบ ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสู ตร ๕ ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
(๕) ไม่ผา่ นการประเมินรายในวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลักสู ตร ๒ ปี
สิ้ นภาคเรี ยนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลักสู ตร ๓ ปี และเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
กรณี หลักสู ตร ๔ ปี สิ้ นภาคเรี ยนที่ ๘ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลักสู ตร ๕ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
ครบตามที่หลักสู ตรกาหนดแต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ หรื อไม่ผา่ นการประเมินใน
รายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
ข้อ ๑๘ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้จานวนกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี ดงั นี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรี ยนในภาคเรี ยนถัดไป หรื อ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรี ยนนั้น หรื อ
๑๙.๓ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ปริ ญญาตรี หลักสู ตร ๔ ปี และ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อ
เรี ยนครบหลักสู ตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผูท้ ี่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่ วนผู ้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า
๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) จะ
พิจารณาผลการเรี ยน ในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร
๒ ปี ไม่เกิน ๖ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๔ ปี
และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๒ ปี ไม่เกิน
๑๑ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสู ตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาค
เรี ยนปกติ สาหรับหลักสู ตร ๕ ปี
ข้อ ๒๑. การนับกาหนดวันสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน ให้ยดึ ถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็ นวัน
สุ ดท้ายของการสอบปลายภาคเรี ยน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓. ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณี เกิดปั ญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ว)
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