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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาอญัมณีและเครือ่งประดบั 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย : ช่ือเตม็ วิทยาศาสตรบัณฑิต (อญัมณแีละเคร่ืองประดับ) 

    ช่ือย่อ วท.บ. (อญัมณแีละเคร่ืองประดับ) 

  ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็ Bachelor of Science (Gems and Jewelry)   

    ช่ือย่อ B.Sc. (Gems and Jewelry) 

 

3. วิชาเอก : 

  - 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร: 

   ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ  

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสตูร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช ้    

ภาษาไทย เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

รับนิสติไทยและนิสติต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

เป็นหลักสตูรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการ

สอนโดยตรง 

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการระดบัปริญญาตรีเหน็ชอบหลักสตูรในการประชุมคร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กนัยายน2554 

สภาวิชาการเหน็ชอบหลักสตูร ในการประชุมคร้ังที่ 11 เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2554 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสตูร ในการประชุมคร้ังที่  3 เม่ือวันที่  2 มีนาคม 2555 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2557 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

 8.1 นักธุรกจิประกอบธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

 8.2 หัวหน้างานสายการผลติอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

 8.3 นักออกแบบอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

 8.4 นักวิเคราะห์อญัมณ ี

 8.5 นักการตลาดและพนักงานขายในธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

 8.6 นักวิจัยในสถาบันทางด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

 8.7 อาจารย์และผู้สอนทางด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

 8.8  นักวิเคราะห์ทางวัสดุ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 

ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา  สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

ปีทีจ่บ 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร  วงศ์ปรีดี Ph.D. (Materials Science & 

Engineering)  

M.Eng. (Materials Science & 

Engineering)  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ

เคร่ืองประดับ)  

Iowa State University, IA, USA 

พ.ศ. 2546 

Lehigh University, PA, USA 

พ.ศ. 2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2538 

xxxxxxxxxxx 

2 อาจารย์ บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ วท.ม. (ธรณีวิทยา)  

 

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ 

 เคร่ืองประดับ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2543 

 

xxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์  สภุิญญา  วงษ์ศรีรักษา 

 

M.Res Science and Engineering 

of Materials  

วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  

 

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ

เคร่ืองประดับ)  

 

 

University of Birmingham, UK 

พ.ศ.2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2541 

 

xxxxxxxxxxx 
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10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกที่ 4 “ยุคสงัคม-เศรษฐกิจฐานความรู้  กระแสโลกา

ภิ-วัตน์” เป็นยุคของการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดการค้าเสรีซึ่งท าให้การศึกษากลายเป็นธุรกิจมากขึ้ น (ส านัก

เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกบัต่างประเทศ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยมีกรอบ

แนวคดิและหลักการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

อย่างส าคัญและการมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติของการบูรณาการและเป็นองค์รวม เพ่ือ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ในมิติการผลิต การลงทุนที่ใช้

วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารธุรกิจที่เน้นความ

พอประมาณ ประหยัด มีการวิจัย และแบ่งผลก าไรคืนสู่สงัคมและพนักงาน รวมทั้งในปัจจุบันนี้  ทิศทางของ

โลกได้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หลากหลายมิติ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติที่รุนแรง การ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศต่างๆ บทบาทของหลายประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งจีน เอเชียตะวันออก 

และอาเซียน ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้     

ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจไว้ 10 สาขาหลัก ซ่ึงเป็นสาขาที่ถูก

วิเคราะห์และประเมินความส าคญัว่าส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย   ทั้งนี้ ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดับ เป็น

หน่ึงในสบิสาขา เป็นสาขาส่งออกที่ส าคัญของประเทศ  ที่รัฐบาลมุ่งเป้าให้เกิดความเข้มแขง็และเติบโต อย่าง

มีทศิทางของการประสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเขม็แขง็ และทางเทคโนโลยี ที่สอดคล้องเกิดการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ ท าให้ประเทศมีความมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปล่ียนแปลง มีโครงสร้างเศรษฐกจิที่สมดุล เข้มแขง็ และสามารถพ่ึงตนเอง  

11.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม  

การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ท าให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฯ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุง และด าเนิน

กจิกรรมปฏรูิปการศกึษาตามสาระส าคญัที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันได้แก่

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง การประกัน

คุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต



5 

และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการด าเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 2552: 78) เพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต จึงได้มีการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้ นเพ่ือเป็นแกนน าและ

ก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาตไิปสู่การปฏิบัติ 

จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นกลไกเพ่ือการพัฒนา

คน พัฒนาสังคม เป็นพลังขับเคล่ือนและเป็นภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างและพัฒนาเดก็ให้มีความพร้อมด้าน

สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนาก าลังคนให้มี

ศักยภาพสูงขึ้ น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้รู้  ปราชญ์ และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ น าความรู้ มาถ่ายทอด 

จัดการความรู้ในระดับชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ให้เป็น

กลไกในการพัฒนาการศึกษา 

ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่าความมุ่งหวังของ

การปฏิรูปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสงูขึ้ น ผลของการพัฒนา

คุณภาพคนด้านการศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 

8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกบัเป้าหมายที่ก าหนดให้จ านวนปี

การศึกษาเฉล่ียเป็น 9.5 ปี กยั็งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้  ความสามารถในการเช่ือมโยง

ความรู้กบัการน าไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต ่า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้ง

ก าลังคนระดบักลางและระดับสงูยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์

ความรู้  นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และเป็นจุดฉุดร้ังการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันกบัต่างประเทศ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1    การพฒันาหลกัสูตร  

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคน

ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้  และรู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุนี้  การจัดการศึกษาจึงควร

ตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาดังกล่าวมี

สถาบัน การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสตูรเพ่ือผลิต

บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างองค์ความรู้ จัดท าหลักสตูรการ

เรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดเวทแีลกเปล่ียนความรู้  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สอดรับกบัความต้องการของสงัคมในอนาคต 
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12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงบทบาท

ในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ที่มีสมรรถนะในการท างานอย่างมีประสทิธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

บัณฑติของ มศว 9 ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (2) คิดเป็น ท าเป็น (3) หนักเอาเบาสู้ (4) รู้กาลเทศะ 

(5) เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ (6) มีทักษะสื่อสาร (7) อ่อนน้อมถ่อมตน (8) งามด้วยบุคลิก (9) พร้อม

ด้วยศาสตร์และศลิป์ 

คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสตูร เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัต

ลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ันคณะวิทยาศาสตร์จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

13.   ความสมัพนัธ ์(ถา้มี) กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

นิสติเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากส านักการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชา

ในหมวดวิชาเฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีการ

บริหารจัดการดังน้ี 

13.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา/

สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสติ ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

13.2  มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3  อาจารย์ประจ าหลักสตูรประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้ อหาสาระให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

1.1 ปรชัญา 
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้สู่อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบัด้วยเทคโนโลยี และการประ 

ยุกตอ์ย่างชาญฉลาดจากศาสตร์ทางวัสดุ 

1.2 ความส าคญั 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศยัรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด อันจะ

น าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้าน

ความคิดและหลักการ ให้สามารถประยุกตใ์ช้กบัวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มี

ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์อนัพึงประสงค์ เป่ียมด้วยคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ต้องการแก่สงัคม 

อัญมณีและเคร่ืองประดับเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาช้านาน เพื่อ

พัฒนาให้อุตสาหกรรมก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคม

ผู้ค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับตั้ งแต่ปีการศึกษา 2535 เพ่ือมุ่ งหวังให้ศาสตร์ทางด้านอัญมณีและ

เคร่ืองประดับเป็นศาสตร์ที่อาศัยการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสอดคล้องกับศิลปะที่

สร้างสรรคม์าจากโบราณกาลและภูมิปัญญาไทย ให้มีความเจริญในระดับสากล และสามารถผลิตบัณฑิตให้มี

ความสามารถในการ “คิดเป็น ท าเป็น ดูเป็น ขายเป็น” 

 

1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

      เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีคุณสมบัติดงันี้  

1. มคุีณธรรมน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สามาระมีความรอบรู้ ในพ้ืนฐานทางวัสดุศาสตร์ 

และมีความเช่ียวชาญ ช านาญ ในศาสตร์อัญมณี และการผลิตเคร่ืองประดบัส าหรับการประกอบอาชีพ   

2. สามารถใช้ศาสตร์ทางวัสดุ เทคโนโลยี การสื่อสาร และบริหารจัดการองค์ความรู้ทางอญั

มณแีละเคร่ืองประดบั เพ่ือประยุกตใ์ช้ในทุกมิตเิพ่ือภาคการผลิต รวมทั้งส่งเสริมภมูปัิญญาไทย และ ผลิต

สนิค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ส าหรับการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิ  

 



8 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

2.1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์ การสอนทุกปีการศึกษา 

2.1  มีการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู้/การ

จัดการเรียนการสอน 

2.1.2  เอกสารการปรับปรุง/การ

จัดการเรียนการสอน/กลยุทธก์ารสอน 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสตูร

ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียน แปลงของสงัคมและ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐานของ

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2.2  วิเคราะห์หลักสตูรจาก

บัณฑติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2.2.1  รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสตูร 

2.2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระใน 1 ปี 

2.2.3  ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดอืนเร่ิมต้น

เป็นไปตามเกณฑ์ 

2.2.4  ระดบัความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคคอื ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา  

หน่ึงภาคการศกึษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 

 

2.     การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

 ภาคต้น เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

 ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

 ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 2.2.1  ส าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ 

และคณติศาสตร์ หรือเทยีบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

 2.3.1  มีความเข้าใจในศาสตร์การเรียนการสอนและประโยชน์ของการเรียนของหลักสตูร  

2.3.2  มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้าง

น้อย 

2.4  กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

2.4.1  จัดปฐมนิเทศและช้ีแจงหลักสตูรการเรียนการสอน 

2.4.2  จัดกจิกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้ และเสริมทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษา การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสติ 
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2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หน่วย : คน 

ระดบั ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนผูที้ค่าดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบทวภิาค เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา (ถา้มี) 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี          

พ.ศ. 2548 
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3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 140 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  104 

      2.1   วิชาแกน  26 

  2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พ้ืนฐาน  18 

  2.1.2  วิชาเฉพาะสาขา  8 

      2.2   วิชาเฉพาะ  78 

 2.2.1  วิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้    6 

 2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ    62 

 2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก  10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 

รวม  140 

126  

3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้  กลุ่ม

วิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

1.  กลุ่มวิชาภาษา  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ  ดังน้ี 

 1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication  

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์  3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review  
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 1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชา

ต่อไปน้ี 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I   

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I  

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II  

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  
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2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

 ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy  

มศว 144 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาต ิพลังงาน และจิต 3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

 

3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์

 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ  ดังน้ี 

 3.1  วิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกติ  ดังน้ี  

มศว 151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

 3.2  วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  
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มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society  

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics  

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

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

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

มศว 373 ภมูิลักษณชุ์มชน  3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

มศว 374 สมัมาชีพเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  
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3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ ดังน้ี 

1.  วิชาแกน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกติ ดังน้ี 

 1.1  วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปน้ี 

 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MA 115 Mathematics I  

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Mathematics II  

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry   

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 

CH 190 General Chemistry  Laboratory    

ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology  I  

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

BI 191 Biology  Laboratory  I  

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) 

PY 100 General Physics I  

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสกิสท์ั่วไป 1(0-2-1) 

PY 180 General Physics Laboratory I  

 1.2  วิชาเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 

CH 101 Principles of Chemistry  

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

CH 191 Principles of Chemistry Laboratory  

สถ 243 วิธกีารทางสถติิ 4(4-1-7) 

ST 243 Statistical Methods  
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2.  วิชาเฉพาะดา้น  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ ดังน้ี 

2.1  วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)  

SCI 301 English for Science I  

วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

SCI 302 English for Science II  

 

2.2  วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

อป 131 ออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือการผลิต 1 2(1-3-2) 

GJ 131 Jewelry Design for Manufacturing I  

อป 151 ธรณวีิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 

GJ 151 Introduction to Geology  

อป 152 ผลกึศาสตร์ 2(1-2-3) 

GJ 152 Crystallography  

อป 161 พลอยและแหล่งก าเนิดพลอย 2(2-0-4) 

GJ 161 Colored Stones and Colored Stone Deposits  

อป 181 จริยธรรมธุรกจิและธรรมาภิบาลส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 1(1-0-2) 

GJ 181 Business Ethic and Good Governance for Gems and Jewelry  

อป 211 วัสดุศาสตร์เบื้ องต้น 2(2-0-4) 

GJ 211 Introduction to Materials Science  

อป 212 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1  1(0-2-1) 

GJ 212 Materials Science Laboratory I  

อป 213 กระบวนการผลิตวัสดุ 2(2-0-4) 

GJ 213 Materials Processing  

อป 214 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 1(0-2-1) 

GJ 214 Materials Science Laboratory II  

อป 215 โลหะวิทยากายภาพส าหรับเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 215 Physical Metallurgy for Jewelry  

อป 235 การขึ้นตัวเรือน1 1(1-0-2) 

GJ 235 Jewelry Making I  

อป 236 ปฏิบัติการการขึ้นตวัเรือน 1 2(0-4-2) 

GJ 236 Jewelry Making Laboratory I  
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อป 255 แร่วิทยา  3(2-2-5) 

GJ 255 Mineralogy  

อป 256 คุณสมบัติทางแสงของแร่  2(1-2-3) 

GJ 256 Optical Mineralogy  

อป 281 บริหารธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 281 Gems and Jewelry Business Administration  

อป 282 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

GJ 282 Occupational Health and Safety in Industry  

อป 316 วัสดุพอลเิมอร์ส าหรับเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 316 Polymer Materials for Jewelry  

อป 317 วัสดุเซรามิกเบ้ืองต้นส าหรับเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 317 Introduction to Ceramic Materials for Jewelry  

อป 331 การขึ้นตัวเรือน 2 1(1-0-2) 

GJ 331 Jewelry Making Laboratory II  

อป 332 ปฏิบัติการการขึ้นตวัเรือน 2 2(0-4-2) 

GJ 332 Jewelry Making II  

อป 333 หล่อเคร่ืองประดับเบื้องต้น 1(1-0-2) 

GJ 333 Introduction to Jewelry Casting  

อป 334 ปฏิบัติการหล่อเคร่ืองประดับ  2(0-4-2) 

GJ 334 Jewelry Casting Laboratory  

อป 335 ชุบและเคลือบผิว 1(1-0-2) 

GJ 335 Plating and Coating  

อป 336 ปฏิบัติการชุบและเคลือบผวิ 2(0-4-2) 

GJ 336 Plating and Coating Laboratory  

อป 361 วิเคราะห์อญัมณ ี1 3(1-5-3) 

GJ 361 Gem Identification I  

อป 362 วิเคราะห์อญัมณ ี2  3(1-5-3) 

GJ 362 Gem Identification II  

อป 363 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร 2(1-3-2) 

GJ 363 Diamond and Diamond Grading  

อป 371 เจียระไนอญัมณี 1 2(1-3-2) 

GJ 371 Gemstone Cutting and Polishing I  
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อป 401 สมัมนาด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดบั  1(1-0-2) 

GJ 401 Seminar in Gems and Jewelry  

อป 402 โครงงานทางอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 2(0-4-2) 

GJ 402 Gems and Jewelry Project   

อป 409 การฝึกงาน 2(0-4-2) 

GJ 409 Internship  

อป 462 ประเมินคุณภาพและราคาพลอย  2(1-3-2) 

GJ 462 Colored Stone Grading and Appraisal  

อป 491 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอ์ัญมณแีละเคร่ืองประดับ  2(2-0-4) 

GJ 491 Gems and Jewelry Quality Control  

 

2.3  วิชาเฉพาะดา้นเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้    

 2.3.1  กลุ่มวิชาวสัดุศาสตร ์  

อป 418 เคร่ืองมือและการตรวจสอบ 2(2-0-4) 

GJ 418 Instruments and Analysis  

อป 419 เทอร์โมไดนามิกสข์องวัสดุ 2(2-0-4) 

GJ 419 Thermodynamics of Materials  

อป 421 สมบัตเิชิงกลของวัสดุ 2(2-0-4) 

GJ 421 Mechanical Behavior of Materials  

อป 422 การกดักร่อน  2(2-0-4) 

GJ 422 Corrosion  

อป 423 เหลก็กล้าและเหลก็กล้าไร้สนิม  2(2-0-4) 

GJ 423 Steel and Stainless Steel  

อป 424   วัสดุเซรามิกไฟฟ้า  2(2-0-4) 

GJ 424 Electroceramic Materials   

อป 425 วัสดุคอมโพสติเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 

GJ 425 Introduction to Composite Materials  

อป 426 เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ 2(2-0-4) 

GJ 426 Fibre and Textile Technology  

อป 427 เทคโนโลยีพ้ืนผิว 2(2-0-4) 

GJ 427 Surface Technology  
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อป 428 วัสดุนาโนและวัสดุใหม่ 2(2-0-4) 

GJ 428 Nanomaterials and Novel Materials  

อป 429 การเปล่ียนเฟสในของแขง็ 2(2-0-4) 

GJ 429 Phase Transformation in Solids    

 

 

 2.3.2  กลุ่มวิชาการผลิตและการออกแบบ  

อป 432 ออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือการผลิต 2   2(0-4-2) 

GJ 432 Jewelry Design for Manufacturing II  

อป 433 ออกแบบเคร่ืองประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2(0-4-2) 

GJ 433 Computer Aided Design for Jewelry I  

อป 434 ออกแบบเคร่ืองประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3(1-4-4) 

GJ 434 Computer Aided Design for Jewelry II  

อป 441 เคร่ืองประดบัแฟช่ัน 2(2-0-4) 

GJ 441 Fashion Jewelry  

อป 444 การจัดหน้าร้าน 1(1-0-2) 

GJ 444 Jewelry Display  

อป 445 เทคโนโลยีการหล่อเคร่ืองประดบั 3(1-4-4) 

GJ 445 Jewelry Casting Technology  

อป 446 เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการเช่ือมโลหะส าหรับเคร่ืองประดับ 2(1-2-3) 

GJ 446 Metal Forming and Joining Technology for Jewelry  

อป 447 เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ 3(1-4-4) 

GJ 447 Materials Technology in Art  

อป 448 เคร่ืองประดบัโบราณ 1(1-0-2) 

GJ 448 Antique Jewelry  

อป 449 ลูกปัด 1(1-0-2) 

GJ 449 Beads  

 2.3.3  กลุ่มวิชาอญัมณี  

อป 471 เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณสีงัเคราะห์และอัญมณปีรับปรุงคุณภาพ 2(1-2-3) 

GJ 471 Techniques for Identification of Synthetic and Treated Gems  

อป 472 การเพ่ิมคุณภาพอัญมณเีบื้องต้น 2(2-0-4) 

GJ 472 Introduction to Gemstone Enhancements  
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อป 473 อญัมณอีนิทรีย์ 2(1-2-3) 

GJ 473 Organic Gems  

อป 474 ทบัทมิ  แซปไฟร์ มรกต และหยก 2(1-2-3) 

GJ 474 Ruby, Sapphire, Emerald and Jade  

อป 475 การแกะสลักอญัมณี 2(1-2-3) 

GJ 475 Gemstone Carving  

อป 476 การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรหินและแร่   2(2-0-4) 

GJ 476 Value Adding on Rocks and Minerals  

อป 477 เจียระไนอญัมณี 2 2(1-2-3) 

GJ 477 Gemstone Cutting and Polishing II  

อป 478 การประเมินคุณภาพเพชรและพลอยก้อน 2(1-2-3) 

GJ 478 Rough Diamond and Gemstone Grading and Appraisal  

อป 479 การประเมินคุณภาพอญัมณเีชิงพาณิชย์ 2(1-2-3) 

GJ 479 Gemstone Grading and Appraisal in Commercials  

 2.3.4  กลุ่มวิชาการบริหาร การจดัการและการตลาด อญัมณีและเครือ่งประดบั 

อป 403 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ  2(2-0-4) 

GJ 403 English for Gems and Jewelry Business  

อป 483 การจัดการการตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบั 2(2-0-4) 

GJ 483 Gems and Jewelry Marketing Management  

อป 484 การตดิต่อสื่อสารส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั  2(2-0-4) 

GJ 484 Gems and Jewelry Business Communication  

อป 485 ธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับระหว่างประเทศ  2(2-0-4) 

GJ 485 International Gems and Jewelry Business  

อป 486                การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสส์ าหรับธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 486                Gems and Jewelry Electronic Commerce  

อป 487                การจัดการการขาย  2(2-0-4) 

GJ 487                 Sales Management  

อป 488 บริหารการผลิตอัญมณแีละเคร่ืองประดบั  3(2-2-5) 

GJ 488 Gems and Jewelry Production Management  

อป 489 การเพ่ิมผลผลิต  2(2-0-4) 

GJ 489 Productivity  
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อป 491 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอ์ญัมณแีละเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 492 Gems and Jewelry Quality Control  

อป 492 การวางแผนทรัพยากรองคก์รเพ่ือการผลิตอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 2(2-0-4) 

GJ 492 Enterprise Resource Planning for Gems and Jewelry Production  
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3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

1.  ความหมายของรหสัตวัอกัษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 

ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสกิส์ 

วจช หรือ SMB หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 

อป หรือ GJ หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

 

2.  ความหมายของรหสัตวัเลข 

เลขรหัสตวัแรก หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตวักลาง หมายถึง หมวดวิชา 

เลขรหัสตวัสดุท้าย หมายถึง ล าดบัรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 

3.  ความหมายของเลขรหสัวิชา สาขาวิชา 

0 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านสมัมนาและโครงงาน 

1,2 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านวัสดุศาสตร์ 

3,4 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านการออกแบบและการผลิต 

5 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านธรณแีละแร่วิทยา 

6,7 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านอัญมณี 

8,9 หมายถึง หมวดวิชาทางด้านการบริหาร การจัดการ และการตลาด 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

สาขาวิชาอญัมณีและเครือ่งประดบั 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป 9 หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

ประสทิธิภาพการสื่อสาร 1(หรือ มศว 

123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาต ิ1) 

3 (2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(หรือมศว 112 วรรณกรรมไทย

ปริทรรศน์) 

3 (2-2-5) 

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3 (2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

ประสทิธิภาพเพ่ือการสื่อสาร 2 (หรือ 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาต ิ2) 

3 (2-2-5) 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3 (2-2-5) มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย์ 

3 (2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

พื้ นฐาน 

6 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

พื้ นฐาน 

4 หน่วยกิต 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสกิสท์ั่วไป 1(0-2-1) 

วิชาเอกบงัคบั 4 หน่วยกิต วิชาเอกบงัคบั 6 หน่วยกิต 

อป 151 ธรณวิีทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) อป 152 ผลึกศาสตร์ 2(1-2-3) 

อป 181 จริยธรรมธุรกจิและธรรมาภิ

บาลส าหรับธุรกจิอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 

1(1-0-2) อป 131 ออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือการ

ผลติ 1 

2(1-3-2) 

  อป 161 พลอยและแหล่งก าเนิดพลอย 2(2-0-4) 

    

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม 3 (2-2-5) มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

พื้ นฐาน 

8 หน่วยกิต วิชาเฉพาะสาขา 4 หน่วยกิต 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-2-1) 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 12 หน่วยกิต 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) อป 213 กระบวนการผลิตวัสดุ 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 8 หน่วยกิต อป 214 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 1(0-2-1) 

อป 211 วัสดุศาสตร์เบื้ องต้น 2(2-0-4) อป 235 การขึ้นตัวเรือน1 1(1-0-2) 

อป 212 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-1) อป 236 ปฏิบัติการการขึ้นตวัเรือน1 2(0-4-2) 

อป 255 แร่วิทยา 3 (2-2-5) อป 256 คุณสมบัติทางแสงของแร่ 2(1-2-3) 

อป 281 บริหารธุรกจิอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 

2(2-0-4) อป 215 โลหะวิทยากายภาพส าหรับ

เคร่ืองประดบั 

2(2-0-4) 

  อป 282 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

2(2-0-4) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (2-2-5) มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบั

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 1 

3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 2 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 13 หน่วยกิต วิชาเฉพาะสาขา 4 หน่วยกิต 

อป 316  วัสดุพอลเิมอร์ส าหรับ

เคร่ืองประดบั 

2(2-0-4) สถ  243 วิธกีารทางสถติิ 4(4-1-7) 

อป 317 วัสดุเซรามิกเบ้ืองต้นส าหรับ

เคร่ืองประดบั   

2(2-0-4) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 10 หน่วยกิต 

อป 361 วิเคราะห์อญัมณ ี1 3(1-5-3) อป 335 ชุบและเคลือบผิว 1(1-0-2) 

อป 331 การขึ้นตัวเรือน2 1(1-0-2) อป 336 ปฏิบัติการชุบและเคลือบผวิ 2(0-4-2) 

อป 332 ปฏิบัติการการขึ้นตวัเรือน2 2(0-4-2) อป 362 วิเคราะห์อญัมณ ี2 3(1-5-3) 

อป 333 หล่อเคร่ืองประดับเบื้องต้น 1(1-0-2) อป 363 เพชรและการประเมิน

คุณภาพเพชร 

2(1-3-2) 

อป 334 ปฏิบัติการหล่อ

เคร่ืองประดบั 

2(0-4-2) อป 371 เจียระไนอญัมณี 1 2(1-3-2) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 5 หน่วยกิต 

อป 401 สมัมนาด้านอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 

1(1-0-2) อป 462 ประเมินคุณภาพและราคา

พลอย 

2(1-3-2) 

อป 491การควบคุมคุณภาพ

ผลติภัณฑอ์ัญมณแีละเคร่ืองประดบั 

2(2-0-4) อป 402 โครงงานทางอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 

2(0-6-2) 

อป 409 ฝึกงาน* 2 (0-4-2)   

วิชาเฉพาะดา้นเลือก 8 หน่วยกิต วิชาเฉพาะดา้นเลือก 2 หน่วยกิต 

รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วย

กติ 

 รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

กติ 

 

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ รายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิต 16 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ก าหนดการผกึงานส าหรับนิสติในภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 

 

18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือก

เรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication  

 ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณต่์างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์   3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review  

 ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้  ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงาน

วรรณกรรม ทั้งนี้ โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้  เข้าใจ และฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบพ่ึงพาตน น าภาษาอังกฤษไปใช้ใน

การสื่อสารในสถานการณต่์างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

 พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะ

ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้าง

ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม  

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1   3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

 พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้ และ

กระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2   3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เพ่ิมพูนทกัษะและประสบการณก์ารสื่อสารภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ

น าเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการ

เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

 บุรพวิชา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงข้ึน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษา

ฝร่ังเศสในระดับที่สงูข้ึน 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I  

 ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II  

 บุรพวิชา : มศว 133 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันในระดับที่สงูข้ึน 
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มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

 ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน

และนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

 ศึกษาภาษาจีนเบื้ องต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงข้ึน 

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่

สงูข้ึน 

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน

และนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  

 ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงข้ึน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน

ระดบัที่สงูข้ึน 
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มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

 ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทกัษะในการสบืค้นและอ้างอิงข้อมูล 

การใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่

มีต่อบุคคลและสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบ

ของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือ

ปลูกฝงัให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุ

อย่างย่ังยืน 

มศว 143 พลังงานทางเลือก    3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy  

 ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณโ์ลกร้อน ภาวะ เรือน

กระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน

ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้ นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สนัติสขุและย่ังยืน 

มศว 144 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณติศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์

กบัศิลปะ คณติศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและ

เหตผุลการเรียนรู้  และการด ารงชีวิตในสงัคม 
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มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

 ศึกษาหลักการและแนวคดิของสขุภาวะแบบองคร์วม การบูรณาการแนวคดิดงักล่าวเข้ากับวิถีชีวิต 

โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททาง

สงัคม 

มศว 151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร 

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม    3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้ เท่าทันสงัคม มีความ

รับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้ งในวัฒนธรรม ศิลปะและ

อารยธรรมของมนุษย์ มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสนัติ 

ตระหนักในหน้าที่รับผดิชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการ

ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง 

ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้  สื่อและประสบการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต   3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ       

กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส ์

ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ น าไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และ

ความจริงแท้ของจิต 
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มศว 352 

SWU 351 

การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                        3(2-2-5) 

Personality Development 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้

กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ และ

ประสบการณท์ี่หลากหลาย 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด   3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่ เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ ์มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม   3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่

เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ   3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

ศึกษาหลักสนัตธิรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง

แนวคิดและการปฏบัิตขิองผู้ที่มีอุดมการณ ์ที่เกี่ยวกบัสนัตภิาพ และสนัติสขุของมวลมนุษยชาติ 

มศว 355 พุทธธรรม   3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่ 

การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสนัติสขุ 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด 

วิเคราะห์ที่ก่อให้เกดิพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการ

ด าเนินชีวิตที่ดงีาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ ์
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มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสนุทรียะ

ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและร่วม

สมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรี

ในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม   3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนาจาก

กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง 

สงัคม เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม   3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทยีบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน 

ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อ

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่

เกี่ยวกบั  อารยธรรมไทยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง   3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics 

ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้

อ านาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรม และพลวัต

ทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มี

ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์   3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

ศึกษาพ้ืนความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจน

บทบาทและความสมัพันธข์ององค์กรธุรกจิที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่   3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการองค์กร 

การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ

สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่

ก้าวหน้าและ สนัตสิขุ 

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม   3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสงัคม ตัวแปรต่างๆทาง

สงัคมที่ท  าให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสงัคม กระบวนการต่างๆ

ทางสงัคม เจตคติ การรับรู้ทางสงัคม ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและ

บทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเช่ือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ทางสงัคม  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป   3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสมัพันธ์ระหว่างกฎหมายกบัศีลธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ล าดับช้ัน และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายส าคัญที่

จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ                  

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้อง

กบัเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสมัพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย 

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น   3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การ

เรียนรู้  การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและ

ตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 373 ภมูิลักษณชุ์มชน   3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community 

ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ 

และความผสานสมัพันธ์ในชุมชนในบริบทของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ พื้ นที่ทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่

ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ

สื่อที่หลากหลาย 

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน   3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

 ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพที่เข้มแขง็ ปลูกฝัง สร้างส านึก และ

สร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สมัมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สนัติ

สขุ คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ

สื่อที่หลากหลาย  

 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management 

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝงัแนวคิด และการปฏบิัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการ

บนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม 

การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพ่ือกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแขง็และ

ย่ังยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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3.1.5.2. หมวดวิชาเฉพาะ 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ ดังน้ี 

3.1.5.2.1.  วิชาแกน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกติ ดงัน้ี 

3.1.5.2.1.1  วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน 

คณ 115 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

MA 115 Mathematics I  

 อนุพันธข์องฟังกชั์นของฟังก์ชันตัวแปรเดยีว และการประยุกต์ปริพันธ์

และการประยุกต์ 

 

คณ 116 แคลคูลัส 2                                                                                   3(3-0-6) 

MA 116 Mathematics II  

 ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริงอนุกรมก าลัง อนุกรมอนันต ์ฟังกชั์นหลายตัวแปร ลิมิต 

 

 

 และความต่อเนื่องของฟังกชั์นหลายตัวแปร 

อนุพันธย่์อย 

 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry  

 ปริมาณสมัพันธ์ โครงสร้างอะตอม แกส๊ ของแขง็ ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด

และเบส เคมีอนิทรีย์เบ้ืองต้น สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 

CH 190  General Chemistry Laboratory  

 การทดลองที่สอดคล้องกับปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และ

สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรีย์เบื้ องต้น สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมี

สิ่งแวดล้อม 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology I  

 ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอต และ           

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ 

สารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส มอเนอราโพรทสิต์ 

เห็ด รา พืชและสตัว์ ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
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ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1)     

BI 191 Biology Laboratory I  

 บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกบัศกึษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบ

ของเซลล์ทั้งโพรแคริโอต และ  ยูแคริโอต สารเคมีและปฏกิริิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมและ สารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ 

ไวรัส มอเนอราโพรทสิต ์เหด็ รา พืชและสตัว์ ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อม 

และวิวัฒนาการ 

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) 

PY 100 General Physics I  

 กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแขง็แกรง็ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน

และอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก

และอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ข้ึนกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์

นิวเคลยีร์ 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสกิสท์ั่วไป 1(0-2-1) 

PY 180 General Physics Laboratory I  

 ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกบั ฟส 100กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแขง็แกรง็ สมบัติของ

สสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสยีง แสง สนามไฟฟ้าและ

อนัตรกริิยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหลก็และอนัตรกริิยาทางแม่เหลก็ สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที่ข้ึนกบั

เวลา ฟิสกิสค์วอนตัม ฟิสกิสน์ิวเคลียร์ 

 

3.1.5.2.1.2  วิชาเฉพาะสาขา 

คม101 เคมีทั่วไป 2                                                                                     3(3-0-6) 

CH 101 Principles of Chemistry  

 พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททฟี ธาตุแทรนซิ

ชัน และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า เคมี

อุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร์ 
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คม191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                                        1(0-2-1) 

CH 191 Principles of Chemistry Laboratory 

 การทดลองที่สอดคล้องกบัพันธะเคมี ตารางธาตแุละสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรี

เซนเททฟี ธาตแุทรนซิชัน และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี 

เคมีไฟฟ้า เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร์โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

สถ 243 วิธกีารทางสถติิ                                                                                 4(4-1-7) 

ST 243 Statistical Methods 

 ความน่าจะเป็น การรวบรวมข้อมูล การชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุตฐิาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงเดียว วิชานี้ เน้นถงึ

การประยุกต์ของวิธกีารทางสถิตกิบัข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 

 

 

3.1.5.2.2.  วิชาเฉพาะดา้น  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกติ ดังน้ี 

3.1.5.2.2.1  วิชาพฒันาทกัษะการเรียน 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)  

SCI 301 English for Science I  

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดในเนื้ อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

SCI 302 English for Science II  

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในเน้ือหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิต 

ศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
3.1.5.2.2.2  วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั   

อป 131  

GJ 131 

ออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือการผลิต 1 

Jewelry Design for Manufacturing I 

2(1-3-2) 

 ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการพัฒนาการ การวาดอญัมณรีูปแบบต่างๆ การระบายสโีลหะที่ท  า

เคร่ืองประดับรูปแบบต่างๆ การลงสอีญัมณทีี่มีคุณสมบัติทางแสงต่างๆ เช่น สอ่ีอนทึบแสง 

สเีข้มทบึแสง สีเข้มโปร่งแสง พลอยที่มีปรากฏการณ์ การวาดเคร่ืองประดับชนิดต่างๆ เช่น 

แหวน สร้อยคอ จี้  การวาดเคร่ืองประดับแบบมุมมองต่างๆ ฝึกปฏิบัติการวาดรูปเพชร 

พลอย และโลหะสต่ีางๆ และเคร่ืองประดบัเป็นชุด 
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อป 151  

GJ 151 

ธรณวีิทยาเบื้องต้น 

Introduction to Geology 

3(2-2-5) 

 ประวัติของธรณวิีทยา การก าเนิดของโลก โครงสร้างภายในโลก ส่วนประกอบของเปลือกโลก 

หินและแร่ประกอบหิน การจ าแนกและศึกษาสมบัติทางกายภาพของหินอัคนี หินช้ัน และหิน

แปร ซากดึกด าบรรพ์ที่ส าคัญ ธรณีโครงสร้าง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดข้ึนบนโลก 

เช่น ภเูขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว กระบวนการเปล่ียนแปลงของผิวโลก เป็นต้น ระยะเวลาทาง

ธรณี มาตราธรณีกาล การอ่านและการใช้แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา และ

ภาพตัดขวางบนแผนที่  การใช้เข็มทิศธรณี การแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพจาก

ดาวเทียม การล าดับช้ันหินเบื้ องต้นและธรณีวิทยาประเทศไทยโดยสังเขป การส ารวจธรณี

เบ้ืองต้น ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเร่ืองการล าดับช้ันหินและครอสคัตติ้ ง การฝึก

ปฏิบัติการภาคสนามนอกสถานที่ 

อป 152 

GJ 152 

ผลกึศาสตร์ 

Crystallography 

2(1-2-3) 

 ประวัติความเป็นมาของผลึกศาสตร์ การก าเนิดผลึก สณัฐานวิทยาของผลึก การ

ท าฉายาผลึก ชนิดของสมมาตรผลึก การจัดระบบผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่จุด และ

การจัดสเปซกรุ๊ป 230 แบบ ความผิดปกติของโครงสร้างผลึก การศึกษา

โครงสร้างและสมบัติของผลึกด้วยเทคนิครังสเีอก็ซ์ และสเปคโตรสโคปียูวี -วิสิ

เบิลศึกษาตัวอย่างผลึกรูปทรงต่างๆ จ าแนกชนิดแร่ตามระบบผลึกและสมมาตร

ผลกึ 

 

อป 161 

GJ 161 

พลอยและแหล่งก าเนิดพลอย 

Colored Stones and Colored Stone Deposits 

2(2-0-4) 

 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัอญัมณ ีการก าเนิด แหล่งของอญัมณทีี่ส าคัญของโลก 

อป 181     จริยธรรมธุรกจิและธรรมาภิบาลส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 1(1-0-2) 

GJ 181 Business Ethic and Good Governance for Gems and Jewelry  

 การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ แนวคิด บทบาท  หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมาย และรักษาประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กรเน้นจริยธรรมของ

ผู้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบ มุ่งเน้นการวิเคราะห์

และประยุกตใ์ช้ในการพัฒนา 
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อป 211 

GJ 211 

วัสดุศาสตร์เบื้ องต้น 

Introduction to Materials Science   

2(2-0-4) 

 ความรู้ พ้ืนฐานของวัสดุทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงสร้างผลึก โครงสร้าง

จุลภาคและมหภาค แผนภาพเฟส 2 องค์ประกอบ สมบัติ ต่างๆ ของวัสดุ รวมถึง

ลักษณะเฉพาะตัวและการใช้งานของวัสดุแต่ละประเภท 

อป 212 

GJ 212 

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 

Materials Science Laboratory I 

1(0-2-4) 

 บุรพวิชา : อป 211  

หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของโลหะ การวัดขนาดเกรน การทดสอบ

สมบัติเชิงกล เช่น การทดสอบแรงดึง ความแขง็ และการวัดคุณสมบัติความเหนียวของวัสดุ 

เป็นต้น 

อป 213 

GJ 213 

กระบวนการผลิตวัสดุ 

Materials Processing 

2(2-0-4) 

 บุรพวิชา : อป 211  

กระบวนการผลิตและขึ้ นรูป และการใช้งานของวัสดุประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก เซรามิก 

แก้ว โลหะ วัสดุผสม วัสดุเฟร์โรอเิลก็ตริก และการสงัเคราะห์อนุภาคนาโน เป็นต้น 

อป 214 

GJ 214 

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 

Materials Science Laboratory II 

1(0-2-1) 

 บุรพวิชา : อป 213  

การขึ้นรูปเยน็ การอบอ่อน การเกดิผลึกใหม่ และการโตของเกรนของโลหะ ศกึษาการทดสอบ

แบบไม่ท าลายชนิดต่างๆ ศึกษาการข้ึนรูปเซรามิกแบบ slip  รวมถึงศึกษาวิธกีารจ าแนกพอลิ

เมอร์ ชนิดต่างๆ 

อป 215 

GJ 215 

โลหะวิทยากายภาพส าหรับเคร่ืองประดับ 

Physical Metallurgy for Jewelry 

2(2-0-4) 

 ประเภทและโครงสร้างผลึกของโลหะ ความผิดปกติของโลหะ ที่มีผลต่อสมบัติของโลหะที่ใช้ 

ในการผลิตเคร่ืองประดับ โครงสร้างจุลภาคและแผนภาพเฟสที่สมัพันธ์กับกระบวนการผลิต

ต่างๆ และกลไกการปรับปรุงสมบัติเชิงกลในเคร่ืองประดับ มาตรฐานความบริสุทธิ์และการ

ตรวจสอบในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ รวมถึงการศึกษาโลหะวิทยาและเทคโนโลยีการผลิต

ของโลหะอื่ นๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ สามารถน ามาใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดบัได้ 
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อป 235  

GJ 235 

การขึ้นตัวเรือน1 

Jewelry Making I 

1(1-0-2) 

 เคร่ืองมือและวัสดุ ที่ใช้ในการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ วิธีการขึ้ นรูปเคร่ืองประดับใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั เช่น การขึ้ นรูปด้วยมือ และ และการเช่ือม เป็นต้น เทคนิคการ

ขึ้นรูปตามยุคสมัยต่างๆ โลหะชนิดต่างๆ ในการท าเคร่ืองประดบั 

อป 236  

GJ 236  

ปฏิบัติการการขึ้นตวัเรือน1 

Jewelry Making Laboratory I 

2(0-4-2) 

 การใช้เคร่ืองมือในการขึ้นรูปและผลิตเคร่ืองประดับอย่างง่าย อาทิ การรีด การเล่ือย การดึง

ลวด การเช่ือม การตีขึ้ นรูป การอบอ่อน การตอกหมุด การท าโซ่หรือสร้อย การล้าง

เคร่ืองประดบัด้วยสารเคมี การขัดหยาบ การท าลวดลาย การค านวณเปอร์เซนต์การสญูเสยี 

อป 255 

GJ 255 

แร่วิทยา 

Mineralogy 

3(2-2-5) 

 บุรพวิชา : อป 151  

ความหมายของแร่ ประวัติวิชาแร่ ความส าคญัเชิงเศรษฐกจิของแร่ การตั้งช่ือแร่ คุณสมบัติ 

กายภาพของแร่ เคมีของแร่ และการวิเคราะห์แร่ด้วยเทคนิคช้ันสงู ไดอะแกรม แสดงความ

คงที่ของแร่ การค านวณและการเขียนเซลล์ฟอร์มูลาจากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของแร่

ด้วยเคร่ืองอิเล็กตรอนไมโครโพรป การน าข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีมาพลอตลงใน

ไดอะแกรมแสดงความคงที่ของแร่ การก าเนิดและแหล่งแร่ วิทยาแร่เชิงระบบ อธิบายถึง 

การจัดจ าแนกกลุ่มแร่ และอธิบายถึงแร่แต่ละชนิดในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เช่น 

ลักษณะผลึกศาสตร์ คุณสมบัติกายภาพ องค์ประกอบและโครงสร้าง ลักษณะเด่นที่ใช้จ าแนก

การก าเนิด และประโยชน์และการตรวจสอบคุณสมบัติกายภาพของแร่ในหมู่ต่างๆ เป็นต้น 

อป 256  

GJ 256 

คุณสมบัติทางแสงของแร่ 

Optical Mineralogy 

2(1-2-3) 

 บุรพวิชา : อป 255  

คุณสมบัติทางแสงของแร่และปฏิบัติการ การประยุกต์คุณสมบัติทางแสงของแร่ในการ

จ าแนก แร่ประกอบ หินจากแผ่นหินบาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ แร่ภายใต้

แสงแบบเพลนโพลาไรซ์ (Plane-polarized light) :รูปร่าง แนวแตก และแนวแยก รีลีฟ 

(Relief) ดัชนีหักเห เบกกี้ ไลน์ ส ีล าดับการดูดกลืนส ี แร่ภายใต้แสงแบบครอสโพลาไรซ์ 

ภายใต้ภาพแบบออโทสโคปิก และโคโนสโคปิก การแทรกสอดของแสง, ช่วงมืด, การแฝด, 

ไบรีฟรินเจนซ์ (Birefringence), อินดีคาทริคส์ และภาพการแทรกสอด (Interference 

figures) และการวิเคราะห์แร่จากแผ่นหินบางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ 
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อป 281  

GJ 381 

บริหารธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

Gems and Jewelry Business Administration 

2(2-0-4) 

 ทฤษฎีการบริหารธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ หลักการการบริหารจัดการองค์กร  การ

จัดการ การตลาดและการผลิต การจัดการด้านการเงิน กฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจ  อัญมณีและเคร่ืองประดับ การแข่งขันในอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมและ

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกจิ ศึกษาการเขียนแผนธุรกิจข้ันต้นโดย

ประมวลจากความรู้ทางการบริหารธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

อป 282  

GJ 282 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Occupational Health and Safety in Industry 

2(2-0-4) 

 สภาพแวดล้อมในการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิอุบัติเหตุและอันตรายในการท างาน 

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี พิษวิทยาและโรคจากการท างาน ศึกษาการบริหาร

ความปลอดภัยและการจัดการของเสียในสถานที่ท  างาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎหมาย

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานเคร่ืองประดบั 

อป 316 

GJ 316 

วัสดุพอลเิมอร์ส าหรับเคร่ืองประดับ  

Polymer Materials for Jewelry 

2(2-0-4) 

 กระบวนการเกดิพอลิเมอร์ ชนิดต่างๆ ของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้ นรูปพอลิเมอร์แบบต่างๆ 

สมบัตต่ิางๆ ของพอลิเมอร์ และการประยุกตใ์ช้ในอุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

อป 317 

GJ 317 

วัสดุเซรามิกเบ้ืองต้นส าหรับเคร่ืองประดับ 

Introduction to Ceramic Materials for Jewelry 

2(2-0-4) 

 ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุเซรามิก ศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ 

สมบัตต่ิางๆ กระบวนการผลิตและขึ้นรูป รวมทั้งประเภท และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุเซรา

มิกในอุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

อป 331  

GJ 331 

การขึ้นตัวเรือน 2 

Jewelry Making II 

1(1-0-2) 

 ขั้นตอนการท าขนาดแหวน การขัดตกแต่งตวัเรือนเคร่ืองประดับ การประกอบตัวเรือน การฝัง

ประเภทต่างๆ และการประดับอญัมณ ีเทคนิคการฝงัตามยุคสมัยต่างๆ  
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อป 332  

GJ 332 

ปฏิบัติการการขึ้นตวัเรือน2 

Jewelry Making Laboratory II 

2(0-4-2) 

 ปฏิบัติการการท าขนาดแหวน การขัดตกแต่งตวัเรือนเคร่ืองประดับ การประกอบตัวเรือน การ

ฝงั และการประดับอญัมณี 

อป 333  

GJ 333 

หล่อเคร่ืองประดับเบื้องต้น 

Introduction to Jewelry Casting 

1(1-0-2) 

 กระบวนการหล่อเคร่ืองประดับ ได้แก่ การอ่านแบบ การออกแบบก้านทางเดินน า้โลหะ การ

ท าแม่พิมพ์ต้นแบบด้วยแวกซ์และโลหะ การท าแม่พิมพ์ยาง การท ากระสวนขี้ ผึ้ ง การท า

แม่พิมพ์ปูน การหล่อ การท าความสะอาดช้ินงานหล่อ การวิเคราะห์ปัญหางานหล่อ

เคร่ืองประดับ และการแก้ไข การควบคุมคุณภาพงานหล่อโดยวิธีทางโลหะวิทยาส าหรับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั 

อป 334 

GJ 334 

ปฏิบัติการหล่อเคร่ืองประดับ 

Jewelry Casting Laboratory 

2(0-4-2) 

 ขึ้ นแบบแม่พิมพ์ด้วยพอลิเมอร์และพิมพ์โลหะ การออกแบบก้านทางเดินน า้โลหะ การผ่ายาง 

การฉีดเทียนและการติดต้นเทียน การผสมปูนและการอบปูน การหล่อ การท าความสะอาด

และการขัดเพ่ือศึกษาคุณภาพของการหล่อ การวิเคราะห์สภาพปัญหางานหล่อจากช้ินงานจริง 

อป 335 

GJ 335 

ชุบและเคลือบผิว 

Plating and Coating 

1(1-0-2) 

 หลักการเบื้ องต้นของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด้วย

ไฟฟ้า อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือที่ใช้ในการชุบโลหะ การเตรียมผิวช้ินงานก่อนชุบ การชุบรองพ้ืน 

การชุบโลหะมีค่า การชุบเงิน การชุบทอง การวิเคราะห์น า้ยาชุบโลหะ การควบคุมคุณภาพ

น า้ยาชุบโลหะ การชุบเคลือบผิวแบบไอกายภาพ การขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า และการบ าบัดน า้ทิ้ งจาก

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

อป 336 

GJ 336 

ปฏิบัติการชุบและเคลือบผวิ 

Plating and Coating Laboratory 

2(0-4-2) 

 ฝึกปฏบัิตกิารเตรียมผิวช้ินงานก่อนชุบ การชุบรองพ้ืน การชุบโลหะมีค่า การชุบเงนิ การชุบทอง 

การควบคุมคุณภาพน า้ยาชุบโลหะ 
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อป 361  

GJ 361 

วิเคราะห์อญัมณ ี1 

Gems Identification I 

3(1-5-3) 

 บุรพวิชา:  อป 161  

คุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี ลักษณะของอัญมณี กลุ่ม ประเภทและชนิดต่างๆ อญัมณี

สงัเคราะห์ประเภท Flame Fusion อัญมณีประกบ ศึกษาและฝึกปฏิบัติเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์อญัมณ ีเช่น กล้องวิเคราะห์อญัมณ ีเคร่ืองช่ังหาค่าความถ่วงจ าเพาะ เคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์ลักษณะทางแสง เช่น โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป รีแฟรกโตมิเตอร์ และไดโครส

โคป 

อป 362  

GJ 362 

วิเคราะห์อญัมณ ี2 

Gems Identification II 

3 (1-5-3) 

 บุรพวิชา : อป 362, 363  

คุณลักษณะของอญัมณหีายาก (Chart B ตามรายการช่ืออัญมณีของสถาบันอัญมณีศาสตร์

ของอเมริกา GIA) การปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของอญัมณีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

ใช้ความร้อน การอาบรังสี การเคลือบผิวหน้า เป็นต้น อญัมณสีงัเคราะห์ประเภทต่างๆ และ

การจ าแนก ฝึกปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์อัญมณีที่หายาก แยกจากอัญมณีใน 

Chart A วิเคราะห์จ าแนกอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุรภาพและอัญมณีสังเคราะห์ประเภท

ต่างๆ 

 

อป 363  

GJ 363 

เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร 

Diamond and Diamond Grading 

2 (1-3-2) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัเพชร แหล่งก าเนิดของเพชร ตลาดเพชร หลักการประเมินคุณภาพของ

เพชร ตามหลัก 4Cs คือ ส ีการเจียระไน ความสะอาด และน ้าหนักกะรัต ชนิดของเพชร

เลียนแบบต่างๆ เพชรสงัเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพและการจ าแนก ฝึกปฏิบัติการประเมิน

คุณภาพเพชร 4Cs ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ และการวิเคราะห์เพชร

เลียนแบบและที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพประเภทต่างๆ 

อป 371 

GJ 371 

เจียระไนอญัมณี 1 

Gemstone Cutting and Polishing I  

2(1-3-2) 
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 พ้ืนฐานและหลักการเจียระไนเพชรและพลอย โดยศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ และ

ลักษณะทางแสงของเพชรและพลอยดิบที่มีความสมัพันธ์กับสดัส่วนและรูปแบบการเจียระไน 

ศึกษารูปแบบการเจียระไนชนิดต่างๆ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไน 

กระบวนการเจียระไน และการประมาณน า้หนักเพชรและพลอยภายหลังการเจียระไน  การ

ประเมินคุณภาพการเจียระไนของเพชรและพลอย ฝึกปฏิบัติการเจียระไนพลอยเบ้ืองต้น 

ได้แก่ การตัดและการโกลนพลอย การแต่งพลอย การเจียระไนเหลี่ยมด้านบนและด้านล่าง

ของพลอย การขัดเงา การก าหนดสดัส่วนและการรักษาน า้หนักพลอย และฝึกการคัดคุณภาพ

พลอยในประมาณมาก 

อป 401 สมัมนาด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 1(1-0-2) 

GJ 401 Seminar in Gems and Jewelry  

 ค้นคว้าบทวิจัยทางวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเคร่ืองประดับ และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน วิจัย 

และเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม 

อป 402 โครงงานทางอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 2(0-4-2) 

GJ 402 Gems and Jewelry Project  

 ค้นคว้า ก าหนดปัญหาวิจัย และการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหา

ทางด้านวัสดุศาสตร์ อญัมณ ีและเคร่ืองประดบั แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นรายงานอนัเป็น

ประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

อป 409 

GJ 409 

การฝึกงาน 

Internship 

2(0-4-2) 

 นิสติต้องผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง จากสถานประกอบการ หรือสถาบันต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา แร่วิทยา อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

หรือกระบวนการผลิต การตลาด การบริหาร การขาย การน าเข้าและส่งออก ทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลเป็น S หรือ U 

  S หมายถึง ผลการฝึกงานเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

  U หมายถงึ ผลการฝึกงานไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
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อป 462 

GJ 462 

ประเมินคุณภาพและราคาพลอย 

Colored Stone Grading and Appraisal 

2 (1-3-2) 

 การประเมินคุณภาพพลอยตามหลักการประเมิน เช่น สี ความสะอาด การเจียระไน 

ปรากฏการณ ์และน า้หนัก ทั้งพลอยที่เจียระไนเหล่ียม หลังเบ้ีย พลอยโปร่งใส โปร่งแสง ทึบ

แสง และพลอยอนิทรีย์ ฝึกปฏบัิตกิารประเมินคุณภาพพลอย ด้วยเคร่ืองมือต่างๆ ประเมินส ี

ทั้ง Hue, Tone และ Saturation ประเมินความสะอาดทั้ง มลทินภายในและ ต าหนิภายนอก 

ประเมินการเจียระไนทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และประเมินราคาพลอยด้วยจรรยาบรรณใน

วิชาชีพนักอญัมณศีาสตร์  

อป 491  

GJ 491 

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอ์ญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

Gems and Jewelry Quality Control 

2(2-0-4) 

 หลักและวิธีการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิธีการทดสอบมาตรฐาน ส ารวจหา

สาเหตุ และข้อบกพร่อง การประเมินคุณภาพและการประยุกตวิ์ธคีวบคุมผลผลิตเชิงสถิติ 

 

3.1.5.2.1.3  วิชาเฉพาะดา้นเลือก   

อป 403  

GJ 403 

ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

English for Gems and Jewelry Business 

2(2-0-4) 

ค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ การสื่อสารและการ

เขียน เอกสารธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 
 

อป 418 

GJ 418 

เคร่ืองมือและการตรวจสอบ 

Instruments and Analysis 

2(2-0-4) 

 ความรู้ เกี่ยวกบัการใช้งาน การเตรียมตัวอย่าง รวมถึงความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ 

ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพ การแปรผลการทดสอบ 

อป 419 

GJ 419 

เทอร์โมไดนามิกสข์องวัสดุ 

Thermodynamics of Materials 

2(2-0-4) 

 

 นิยามทางเทอร์โมไดนามิกส ์กฎข้อหนึ่ง ข้อสอง ของเทอร์โมไดนามิกส ์ความจุความร้อนเอน

ทาลปี เอนโทรปี และกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ การสมดุลระหว่างเฟสในระบบ

องค์ประกอบเด่ียว การค านวณหาเอนทาลปี และพลังงานอิสระ ปฏิกิริยาในระบบก๊าซ 

ปฏิกิริยาระหว่างการควบแน่นของสาร บริสทุธิ์ กบัภาคกา๊ซ พฤติกรรมของสารละลาย สมดุล

ของ องค์ประกอบในการละลายและการประยุกต ์ใช้ทางโลหการ 
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อป 421 

GJ 421 

สมบัตเิชิงกลของวัสดุ 

Mechanical Behavior of Materials  

2(2-0-4) 

 บูรพวิชา : 211 และ 212  

พฤตกิรรมเชิงกลของวัสดุ ได้แก่ โลหะ เซรามิส พอลิเมอร์ และ คอมโพสติ สิ่งผิดปกติที่มีผล

ต่อสมบัติของวัสดุ การเปล่ียนแปลงแบบถาวรของผลึกเดี่ยว ความสัมพันธ์ของการ

กระบวนการข้ึนรูปวัสดุในแบบต่างๆ กับการเคล่ือนที่ของอะตอมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สมบัติของวัสดุการทดสอบวัสดุ การวิเคราะห์ และการน าไปใช้ กระบวนการปรับปรุงสมบัติ

เชิงกลให้กบัวัสดุ 

อป 422  

GJ 422 

การกดักร่อน 

Corrosion 

2(2-0-4) 

 บูรพวิชา : 211 และ 212  

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการกัดกร่อนในวัสดุ สาเหตุและปฏิกิริยาในการเกิดการกัดกร่อนใน

วัสดุ ชนิดของการกดักร่อน และวิธป้ีองกนั 

อป 423  

GJ 423 

เหลก็กล้าและเหลก็กล้าไร้สนิม 

Steel and Stainless Steel 

2(2-0-4) 

 บูรพวิชา : 211 และ 212  

แผนภาพสมดุลของเหลก็กล้าคาร์บอน ธาตุผสมในเหลก็กล้า การเกิดมาร์เทนไซต์ ปฏิกิริยา

เบนไนต์ หลักการการอบชุบและเพ่ิมความแขง็การเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ เหลก็กล้าไร้สนิม

กลุ่มต่างๆ อิทธิพลของธาตุผสมต่อโครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม โครงสร้าง

จุลภาค สมบัตต่ิางๆ ของเหลก็กล้าไร้สนิม การประยุกตใ์ช้งาน 

อป 424  

GJ 424 

วัสดุเซรามิกไฟฟ้า 

Electroceramic Materials 

2(2-0-4) 

 บูรพวิชา : อป 213 และ 214  

สมบัตทิางกายภาพและกระบวนการผลิตของวัสดุเซรามิกไฟฟ้า การจ าแนกโครงสร้างและการ

น าไปประยุกต์ใช้ หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกรณศึีกษา 
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อป 425  

GJ 425 

วัสดุคอมโพสติเบ้ืองต้น 

Introduction to Composite Materials 

2(2-0-4) 

 บูรพวิชา : อป 213 และ 214  

หลักการพ้ืนฐานของการท าวัสดุคอมโพสิต การขึ้ นรูปและสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต 

และการประยุกต์ใช้ 

อป 426 

GJ 426 

เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ 

Fibre and Textile Technology 

2(2-0-4) 

 โครงสร้าง สมบัติทางด้านต่างๆ กระบวนการผลิต และการน าไปใช้ของเส้นใยและสิ่งทอ เส้น

ใยธรรมชาต ิเส้นใยสงัเคราะห์ การตกแต่งส าเรจ็ การตรวจสอบลักษณะและสมบัติของเส้นใย

และสิ่งทอ 

อป 427 

GJ 427 

เทคโนโลยีพ้ืนผิว 

Surface Technology 

2(2-0-4) 

 เทคนิคการปรับปรุงสมบัติพ้ืนผิว ให้มีสมบัติต่างๆ ตามความต้องการในการน าไปใช้งาน ทั้ง

ใน ทางกล ทางไฟฟ้า และทางความร้อน เพ่ือให้ได้วัสดุที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน 

ตลอดจนความสวยงาม ที่ใช้ในการตกแต่ง 

อป 428 

GJ 428 

วัสดุนาโนและวัสดุใหม่ 

Nanomaterials and Novel Materials 

2(2-0-4) 

 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน ความสัมพันธ์ของสมบัติและ

โครงสร้างของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การประกอบตัวด้วยตัวเอง วัสดุผสมระดับ  

นาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในเทคโนโลยี 

อป 429 การเปล่ียนเฟสในของแขง็                                2(2-0-4) 

GJ 429 Phase Transformation of Solids     

 การแพร่ และ จลนศาสตร์ของการก่อนิวเคลียส  การโตของนิวเคลียส Interface migration 

การจ าแนกการเปล่ียนเฟสในของแขง็ การเปล่ียนเฟสแบบอาศัยการแพร่ และไม่อาศัยการ

แพร่ 

อป 432  

GJ 432 

ออกแบบเคร่ืองประดับเพ่ือการผลิต 2 

Jewelry Design for Manufacturing II 

2(1-2-3) 

 วิเคราะห์แบบเคร่ืองประดับและปัญหาเพ่ือการผลิตจริง วิเคราะห์แนวโน้มแฟช่ันเคร่ือง 

ประดับ การน าเสนอผลงานการออกแบบ การใช้เทคนิคการวาดเส้น การลงส ีเพ่ือการออกแบบ

ขั้นสูง การ สเกต็ซ์งานอย่างเร็ว และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบตามหัวข้อและเงื่อนไขที่

ก าหนด ตลอดจนการออกแบบเพ่ือการแข่งขัน 
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อป 433  

GJ 433 

การออกแบบเคร่ืองประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

Computer Aided Design for Jewelry I 

2(0-4-2) 

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดับแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถ

วิเคราะห์แบบวาดมือ  เพ่ือแปลงเป็นภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม  เพ่ือการน าไปพิมพ์แบบออก

จากเคร่ืองสร้างต้นแบบแบบรวดเรว็ หรือเคร่ืองตดัแวกซ์ 

อป 434  

GJ 434 

การออกแบบเคร่ืองประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 2 

Computer Aided Design for Jewelry II 

2(0-4-2) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการท าพิมพ์จากเคร่ืองสร้างต้นแบบจากเรซิ่น หรือ 

ขี้ ผึ้ ง และการวิเคราะห์สัดส่วน รูปทรง ของต้นแบบ จากการออกแบบด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมส าหรับการหล่อเพ่ือท าต้นแบบ และการใช้งานจริงในโรงงาน

เคร่ืองประดบั 

อป 441 

GJ 441 

เคร่ืองประดบัแฟช่ัน 

Fashion Jewelry 

2(2-0-4) 

 ประวัติเคร่ืองประดับแฟช่ัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเคร่ืองประดับแฟช่ัน ประเภทของ

เคร่ืองประดับแฟช่ัน วัสดุอื่นๆ ที่สามารถน ามาผลิตเป็นเคร่ืองประดับ กระบวนการผลิต

เคร่ืองประดับแฟช่ัน ตลอดจนความสมัพันธ์ ระหว่างการออกแบบเคร่ืองประดับกับแฟช่ัน

เสื้อผ้าและบุคลิกผู้สวมใส่ 

อป 444  

GJ 444 

การจัดหน้าร้าน 

Jewelry Display 

1(1-0-2) 

 เทคนิคต่างๆ ในการออกแบบหน้าร้าน การจัดไฟ การใช้สี และอุปกรณ์ประกอบ การจัด

แต่งหน้าร้าน การจัดนิทรรศการ 

อป 445  

GJ 445 

เทคโนโลยีการหล่อเคร่ืองประดบั 

Jewelry Casting Technology 

2(1-2-3) 

 บูรพวิชา : 333 และ 334 

การควบคุมคุณภาพงานหล่อในแต่ละขั้นตอน พ้ืนฐานงานหล่อพร้อมฝัง หล่อสองสี หล่อ         

แพลตินัม ไททาเนียม สแตนเลสสตีล และอัลลอยด์อื่นๆ ในเทคโนโลยีปัจจุบัน การเตรียม          

อัลลอยด์เพ่ือคุณภาพของงานหล่อ การวิเคราะห์ปัญหางานหล่อจากแผนภาพการควบคุม

คุณภาพการและการป้องกนั 
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อป 446  

GJ 446 

เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการเช่ือมโลหะส าหรับเคร่ืองประดับ 

Metal Forming and Joining Technology for Jewelry 

2(1-2-3) 

 บูรพวิชา : 235 และ 236 

ทฤษฎีของการข้ึนรูปโลหะ การป๊ัม แม่พิมพ์เด่ียว แม่พิมพ์ต่อเน่ือง การดึงหลอด การหลอม

ส าหรับงานขึ้ นรูป พันธะของการแพร่และการขึ้ นรูปแบบลวดลาย เทคโนโลยีสร้อยและสร้อย

กลวง การศึกษาคุณสมบัตขิองการข้ึนรูป เคร่ืองมือและการประยุกต์ 

อป 447 

GJ 447 

เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ 

Materials Technology in Art 

2(1-2-3) 

 ความสัมพันธ์ของวัสดุและเทคโนโลยีในงานศิลปะ เช่น เทคนิคการขึ้ นรูปแบบโมกูเม่กาเน่ 

เทคนิคการท าอโนไดซิงค์ เป็นต้น การควบคุมการผลิตแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ กับ

ความสมัพันธข์องความร้อน เทคนิคการตกแต่งเชิงกล การเช่ือม และการอภิปรายเทคโนโลยี

วัสดุควบคู่กบันวัตกรรมใหม่ๆ ทางศิลปะ  

อป 448  

GJ 448 

เคร่ืองประดบัโบราณ 

Antique Jewelry 

1(1-0-2) 

 รูปแบบ และวิวัฒนาการของเคร่ืองประดับโบราณในยุคต่างๆ ทั้งของต่างประเทศและประเทศ

ไทย ศึกษานอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑต่์างๆ เพ่ือดูรูปแบบของเคร่ืองประดบัและวิวัฒนาการ 

อป 449  

GJ 449 

ลูกปัด 

Beads 

1(1-0-2) 

 ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ และประโยชน์ของลูกปัด วัสดุและวิธีการผลิตลูกปัดชนิด

ต่างๆ รูปแบบของลูกปัดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อิทธิพลและลักษณะเด่นของลูกปัดในแต่

ละภูมิภาค 

อป 471  

GJ 471 

เทคนิคการวิเคราะห์อญัมณสีงัเคราะห์และอญัมณปีรับปรุงคุณภาพ 

Techniques for Identification of Synthetic and Treated Gems 

2(1-2-3) 

 ศึกษากระบวนการสังเคราะห์พลอยและการปรับปรุงคุณภาพพลอยโดยละเอียด วิเคราะห์

จ าแนกพลอยสงัเคราะห์ และพลอยที่ปรับปรุงคุณภาพ ศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือข้ันสูงในการ

วิเคราะห์พลอยสงัเคราะห์ และพลอยที่ปรับปรุงคุณภาพ 
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อป 472  

GJ 472 

การเพ่ิมคุณภาพอญัมณเีบื้องต้น 

Introduction to Gemstone Enhancements 

2(2-0-4) 

 บุรพวิชา : อป 462 และ 463   

ประวัติการปรับปรุงคุณภาพอญัมณ ีวิธกีารปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

ปิดหลังด้วยฟอยด์ การแต้มส ีการเคลือบส ีการอาบด้วยน า้มัน การปรับพ้ืนผิวอัญมณีปะ การ

ใช้ความร้อน การอาบรังสี การเจาะด้วยเลเซอร์ รวมทั้งเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพอื่นๆ 

นอกจากที่กล่าวมาและเกิดข้ึนใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์อัญมณี ที่ ผ่านการ

ปรับปรุงคุณภาพ 

อป 473  

GJ 473 

อญัมณอีนิทรีย์ 

Organic Gems 

2(1-2-3) 

 บุรพวิชา : อป 462 และ 463   

อญัมณอีนิทรีย์ ประเภทต่างๆ เช่น ไข่มุก เจท ปะการัง อ าพัน เป็นต้น ศึกษาชนิดของหอยที่

ใช้ในการผลิตมุกเล้ียง วิธีการเล้ียงและเกบ็หอยมุก อัญมณีอินทรีย์เลียนแบบ การปรับปรุง

คุณภาพ อญัมณอีนิทรีย์และการจ าแนก 

อป 474  

GJ 474 

ทบัทมิ  แซปไฟร์ มรกต และหยก 

Ruby, Sapphire, Emerald and Jade 

2(1-2-3) 

 การศกึษาถึงอญัมณทีั้งสี่ประเภทในวาไรต้ีต่างๆ แหล่งที่มา คุณสมบัติของอัญมณีแต่ละแหล่ง 

ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางอญัมณ ีและแร่วิทยา รวมทั้งอญัมณเีลียนแบบที่ส าคัญ 

อป 475  

GJ 475 

การแกะสลักอญัมณี 

Gemstone Carving 

2(1-2-3) 

 การเลือกอัญมณี หิน หรือแร่ที่ใช้ในการแกะสลัก แนวคิดหรือต้นแบบที่ต้องการในการ

แกะสลัก อุปกรณ์ที่ใช้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการแกะสลัก และวิธีใช้การแกะสลักช้ินงาน รูปแบบ

ต่างๆ (เช่น รูปนูนต ่า รูปนูนสงู รูปลอยตวั) ซึ่งประกอบด้วยการวาดแบบหรือออกแบบ การ

โกลนแต่งช้ินงานด้วยเคร่ืองมือขนาดเลก็ การตัดแต่งช้ินงานด้วยเล่ือย การขัดผิวช้ินงานและ

การขัดเงาช้ินงาน และการจัดแสดงและการน าเสนอช้ินงาน 

อป 476  

GJ 476 

การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรหินและแร่ 

Value adding on Rocks and Minerals 

2(2-0-4) 

 หลักการและวิธีการท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับทรัพยากรหินและแร่ ตัวอย่างของการท าให้เกิด

มูลค่า เพ่ิมกบัทรัพยากรหินและแร่ เช่น การน ามาผลิตเป็นตุ๊กตา การท ากล่องที่ฝงัด้วยอญัมณ ี

การท าของที่ระลึกต่างๆ การท าเคร่ืองประดับอาคารและสถานที่ 
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อป 477  

GJ 477 

เจียระไนอญัมณ ี2 

Gemstone Cutting and Polishing II 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

บุรพวิชา : อป 371   

การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการออกแบบเหล่ียมเจียระไนอัญมณี การใช้

เคร่ืองมือกึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ และ/หรือเทคโนโลยีอื่นช่วยในการเพ่ิมคุณค่าอัญมณี การ

ตรวจสอบและการวิเคราะห์สดัส่วนของเหล่ียมพลอย หาวิธกีารแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือการเพ่ิม

มูลค่าของอญัมณ ี

อป 478 การประเมินคุณภาพเพชรและพลอยก้อน 2(1-2-3) 

GJ 478 Rough Diamond and Gemstone Grading and Appraisal  

 ลักษณะ และสมบัติของก้อนเพชรและพลอยประเภทต่างๆ เพ่ือการจ าแนกชนิดของอัญมณี 

และสามารถประเมินคุณภาพของเพชรและพลอยก้อนเพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ เช่น การ

วางแผนการเจียระไน การประเมินราคาวัตถุดิบ เป็นต้น 

อป 479 การประเมินคุณภาพอญัมณเีชิงพาณิชย์ 2(1-2-3) 

GJ 479 Gemstone Grading and Appraisal in Commercials  

 หลักการประเมินคุณภาพอัญมณีในเชิงการค้า เช่น การจ าแนกชนิดอญัมณี และการประเมิน

คุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน (เช่น ลูป) การประเมินคุณภาพอัญมณีเป็นห่อ (จ านวน

มาก) การตรีาคาแบบเป็นห่อตามเกรดของอัญมณี การประเมินคุณภาพอัญมณีที่มีขนาดใหญ่

หรือเลก็กว่าปกติ เป็นต้น 

อป 483 

GJ 483 

การจัดการการตลาดอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

Gems and Jewelry Marketing Management 

2(2-0-4) 

 บุรพวิชา : อป 281   

หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการการตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางการตลาด SWOT คู่แข่งทางการตลาด และพฤติกรรม ผู้บริโภค ศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด กรณีศึกษาและการวางแผนทางการตลาด เพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 
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อป 484  

GJ 484 

การตดิต่อสื่อสารส าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

Gems and Jewelry Business Communication  

2(2-0-4) 

 รูปแบบการติดต่อสื่อสารในธุรกจิอัญมณีและเคร่ืองประดับ ทฤษฎีการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความสมัพันธ์ระหว่างธุรกิจกบัคู่ค้าหรือกับผู้บริโภค 

การประชาสมัพันธ์ธุรกิจ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการประชุม เป็นต้น กรณีศึกษาและการ

วางแผนทางการสื่อสารการตลาด เพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ือง ประดบั 

อป 485 

GJ 485 

ธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับระหว่างประเทศ 

International Gems and Jewelry Business 

2(2-0-4) 

 บุรพวิชา : อป 281   

แนวคดิและทฤษฎีเบื้ องต้นเกี่ยวกบัการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ ระบบ การเงินและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

ธุรกจิระหว่างประเทศ ข้อบังคับควมคุมธุรกจิระหว่างประเทศ สทิธิประโยชน์ทางภาษี พิธีการ

ศุลกากร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-   ส่งออก ศึกษากลยุทธ์การน าเข้า-ส่งออก การ

จัดการการตลาด การผลิตเพ่ือการค้าระหว่างประเทศและกรณศึีกษา 

อป 486  

GJ 486 

การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสส์ าหรับธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับ  

Gems and Jewelry Electronic Commerce 

2(2-0-4) 

 บุรพวิชา : อป 281   

หลักการเบื้ องต้น องค์ประกอบ ประเภทของการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบแลกเปล่ียน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้ องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ การใช้

อินเทอร์เน็ตกับธุรกิจ การสร้างระบบร้านค้าบนระบบอินเทอร์เน็ต การซื้ อขายและ

แลกเปล่ียนสนิค้าและบริการ ระบบความปลอดภัย การตรวจสอบ ระบบการจัดส่งสนิค้าและ

การติดตาม ระบบการรับ – จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต กฎหมายการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส ์

ตลอดจนฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

อป 487  

GJ 487 

การจัดการการขาย   

Sales Management 

2(2-0-4) 

 บุรพวิชา : อป 281  

ความส าคญัของเทคนิคการขาย กลยุทธ์การวางแผนการขาย การเสนอขายและการจูงใจ การ

ฝึกหัดการขาย การปิดการขาย การติดตามผล การให้ผลตอบแทนการขาย บริการหลังการ

ขาย และการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย การประเมินประสิทธิภาพของ

พนักงานขาย จรรยาบรรณการขาย 
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อป 488 

GJ 488 

บริหารการผลิตอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

Gems and Jewelry Production Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการและทฤษฏีในการบริหารจัดการการผลิต การวางแผนโครงการ การวางแผน

ทรัพยากร และการวางแผนกลยุทธ์บริหารกระบวนการผลิต การบริหารความสูญเสีย การ

วางแผนก าลังการผลิตการวางแผนการผลิตรวม การบริหารระบบโลจิสติกส ์และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  ฝึกปฏิบัติการบริหาร

จัดการธรุกจิจ าลองทางอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

อป 489 

GJ 489 

การเพ่ิมผลผลิต 

Productivity 

2(2-0-4)) 

 การวิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสิทธิผล วิธีการเพ่ิมผลผลิต การวางแผนโครงการ การ

วางแผนทรัพยากรและการจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการการผลิต  การ

จัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและการผลิตแบบประหยัด  การบริหาร

เทคโนโลยี และการขนส่งเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการผลิต 

อป 492  การวางแผนทรัพยากรองคก์รส าหรับโรงงานอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 3(2-2-5) 

GJ 492 Enterprise Resource Planning for Gems and Jewelry Manufacturing  

 ความรู้ ด้านแนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร กระบวนการจัดการทางการผลิตที่เช่ือมโยง

หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การวางแผนความต้องการวัสดุ และก าลังการผลิต 

การจัดตารางการผลิตและการควบคุมการผลิต โดยการประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัซอฟทแ์วร์  
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3.2  ชื่อ สกุล  เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา  สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  

ปีทีจ่บ 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร  วงศ์ปรีดี Ph.D. (Materials Science & 

Engineering)  

M.Eng. (Materials Science & 

Engineering)  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ

เคร่ืองประดับ)  

Iowa State University, IA, USA 

พ.ศ. 2546 

Lehigh University, PA, USA 

พ.ศ. 2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2538 

xxxxxxxxxxx 

2 อาจารย์ บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ วท.ม. (ธรณีวิทยา)  

 

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ 

 เคร่ืองประดับ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2543 

 

xxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์  สภุิญญา  วงษ์ศรีรักษา 

 

M.Res Science and Engineering 

of Materials  

วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  

 

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ

เคร่ืองประดับ)  

 

 

University of Birmingham, UK 

พ.ศ.2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2541 

 

xxxxxxxxxxx 



56 

ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีทีจ่บ 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

4 อาจารย์ สพิุชฌา  

สพุรรณสมบูรณ์ 

 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  

 

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ)  

 

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณีและ

เคร่ืองประดับ)  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2541   

xxxxxxxxxxx 

5 อาจารย์ ชายชาติ  

ธรรมครองอาตม์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ

แวดล้อม)  

วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2535 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2532 

 

 

xxxxxxxxxxx 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 รองศาสตราจารย์ กาญจนา    

ชูครุวงศ์ 

Ed.D.(Curriculum and Instruction in Science)  

M.Ed. (Secondary Ed.)   

คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  

GG. (Graduate Gemologist) 

FGA. (Fellowship of the Gemmological 

Association) 

2 รองศาสตราจารย์ เสรีวัฒน์   

สมินทร์ปัญญา 

Ph.D. Geology (Mineralogy)  

วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  

วท.บ. (ธรณวีิทยา)  

สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

GG. (Graduate Gemologist) 

FGA. (Fellowship of the Gemmological 

Association) 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร  วงศป์รีดี Ph.D. (Materials Science & Engineering)  

M.Eng. (Materials Science & Engineering)  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณแีละเคร่ืองประดับ)  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐัพงศ์   พินิจค้า Ph.D. (Materials Science & Engineering)  

M.S. (Materials Science & Engineering) 

วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  

5 อาจารย์ ชายชาติ  

ธรรมครองอาตม์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  

วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์)  

6 อาจารย์ บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ วท.ม. (ธรณวีิทยา)  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณแีละเคร่ืองประดับ) 
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ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา  

7 อาจารย์ ดวงแข  บุตรกูล  Ph.D. (Materials Engineering)  

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ) 

วท.บ. (คณติศาสตร์)  

8 อาจารย์ ถนัด   

จินตโกศล 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์)  

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ)   

ค.อ.บ. (อุตสาหการ)   

9 อาจารย์  สภุิญญา  วงษ์ศรีรักษา 

 

M.Res Science and Engineering of Materials  

วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณแีละเคร่ืองประดับ)  

10 อาจารย์ สพิุชฌา  

สพุรรณสมบูรณ์ 

 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  

ป.บัณฑติ (เทคโนโลยีวัสดุ)  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณแีละเคร่ืองประดับ)  

11 อาจารย์ อมรมาศ  กรีตสินิ Ph.D. Mineralogy (Geophysique)  

D.E.A. Environnement et Archéologie  

วท.บ. วัสดุศาสตร์(อญัมณแีละเคร่ืองประดับ)  

GG. (Graduate Gemologist) 

12 อาจารย์ อโนชา หมั่นภักดี วท.ด. (วัสดุศาสตร์)  

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 

วท.บ. (เคมี)  



59 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน) (ถา้ม)ี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม  

4.1.1 นิสติมีระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสตัย์ และมีจิตส านึก จิตสาธารณะ  

4.1.2 นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวัสดุศาสตร์ อัญมณี

และเคร่ืองประดบั 

4.1.3  นิสติมีทักษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมากย่ิงข้ึน เพ่ือพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงานได้อย่างเหมาะสม  

4.1.4 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานประกอบการได้ 

4.1.5 นิสติสามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณอ์กัษรกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4.1.6  นิสติสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงตัวเลขได้เป็นอย่างดี จากการปฎิบัติงานที่มี

การทดลอง และมีการใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ  

4.1.7 นิสติมีการสอบวัดความรู้ เพ่ือเตรียมตัวก่อนการฝึกงาน 

4.2 ช่วงเวลา  

 ภาคฤดูร้อน ปีที่ 3  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ในช่วงภาคฤดูร้อน โดยให้สถานที่ฝึกงานก าหนดตามระยะเวลาที่สะดวก โดยก าหนดให้มี

จ านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง และประเมินผลจากแบบประเมินของคณะ โดยพนักงานพ่ี

เล้ียงและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน และจากรายงานการฝึกงาน 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงาน  

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 

 ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้  การค้นคว้า วิจัยปัญหาต่างๆ ด าเนินการวิจัย และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเคร่ืองประดับ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็น

รายงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความรับผดิชอบต่อสงัคม อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นิสติมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ การค้นคว้า วิจัยปัญหา

ต่างๆ ด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

โดยก าหนดผลการเรียนรู้  ดังน้ี 

(1) มีความซื่อสตัย์เชิงวิชาการ เคารพสทิธิและความคดิเหน็ของผู้อื่น 

(2) รู้หลักการทางวัสดุศาสตร์ อญัมณ ีและ/หรือ เคร่ืองประดับ เพียงพอที่อธบิายผลการทดลอง 

(3) สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทกัษะเชิงตวัเลข 

(4) สามารถน าเสนอ ผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 

5.3  ช่วงเวลา 

 ช้ันปีที่ 4 ภาคต้นในรายวิชา อป 401 สัมมนาด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ และช้ันปีที่ 4 

ภาคปลาย ในรายวิชา อป 402 โครงงานทางอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 

 อป 401 สมัมนาด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดับ จ านวน 1 หน่วยกิต และ อป 402 โครงงาน

ทางอญัมณแีละเคร่ืองประดบั จ านวน 2 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการและกระบวนการประเมินผล 

 5.5.1 นิสติลงทะเบียนเรียนวิชา อป 401 สมัมนาด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดับ ในช้ันปีที่ 4 

ภาคต้น และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมอบหมายให้นิสิตท างานร่วมกันเป็นรายกลุ่ม โดยมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาและสร้างขอบเขตการท างานเพ่ือน าความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์  เน้นอัญ

มณแีละเคร่ืองประดบัประยุกต์ใช้ส าหรับการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล  

 5.5.3 นิสติน าเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการพัฒนาโครงงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรมอัญมณี

และเคร่ืองประดบั เพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผลกระบวนการประเมินผล 

 5.5.4 นิสิตน าเสนอผลการศึกษารายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยในวิชา อป 402 

โครงงานทางอัญมณีและเคร่ืองประดับ และเสนอผลการวิจัยต่อกรรมการพัฒนาโครงงานวิจัยเพ่ือ

อุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ เพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผลกระบวนการประเมินผล 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนสิิต 

มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต 

มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น 

หนักเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตส านึก

สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อม

ตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์

และศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก

รายวิ ช า  โดยอธิบ ายใ ห้นิ สิต เ ข้ า ใจความหมายและ

ความส าคัญของอัตลักษณ์ทั้ง 9 ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับการ

เรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จัดกิจกรรมทั้งในและ

นอกช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและ

พัฒนาตนเองให้มีอตัลักษณท์ั้ง 9 และให้นิสติอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสติให้

พัฒนาอตัลักษณใ์นด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต (อตัลกัษณน์สิิต มศว) 

อตัลกัษณน์สิิต มศว กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนกัศึกษา 

ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น หนักเอา

เบาสู้  รู้ กาละเทศะ เ ป่ี ยมจิตส านึ ก

สาธารณะ  มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อม

ตน งามด้วยบุคลิก  พร้อมด้วยศาสตร์

และศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา โดยอธิบายให้นิสติเข้าใจความหมายและความส าคัญ

ของอตัลักษณท์ั้ง 9 ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับการเรียน การท างาน 

และการด ารงชีวิต จัดกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มี    

อตัลักษณท์ั้ง 9 และให้นิสติอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการ

เรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสติให้พัฒนาอัตลักษณ์ใน

ด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

และประโยชน์ที่ได้รับ 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

     2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความ

ซื่อสตัย์สจุริต และมี

จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- สอดแทรกเน้ือหาในมิตทิางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ใช้กรณศึีกษา และมอบหมายงานให้นิสติ

ฝึกน าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

- มีกจิกรรมนอกหลักสตูรที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินจากพฤตกิรรมความซื่อสตัย์ใน

การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการ

สอบ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการคดิ วิเคราะห์ และการ

เลือกใช้หลักธรรมที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาตนเอง 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสติใน

กจิกรรมนอกหลักสตูรที่มีการจัดข้ึน 

2. มีจิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพ่ือส่วนรวม

จากกรณศึีกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ

ยกย่องในสงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกดิจิตส านึก

สาธารณะ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

 - ให้นิสติฝึกเขียนโครงการ และท ากจิกรรม

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ 

- ให้นิสติเขียนรายงานความรู้สกึที่มีต่อ

การท ากจิกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให้

ตระหนักถึงความสขุที่เกดิจากการให้ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 

และสงัเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน-ร่วม 

การวางแผน การปฎิบัติ และการน าเสนอ

ผลงาน 

- ประเมินจากความภาคภมิูใจของนิสติที่

ได้ท าประโยชน์ให้สงัคม 

3. รับผิดชอบตนเอง 

ผู้อื่น สงัคม และ 

สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ

กระท าของตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สงัคม

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณศึีกษา และ

มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจาก

คุณภาพรายงานรายบุคคล 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจาก

การท ารายงานกลุ่ม และจากผลการ

ประเมินกนัเองของนิสติในกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในช้ันเรียน และพัฒนาการ

ทางความคดิและพฤตกิรรมของนิสติ 
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4. มีวินัย ตรงต่อ

เวลา เคารพกฎ 

ระเบียบขององค์กร

และสงัคม 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้

นิสติมีค่านิยมพื้ นฐานที่ถูกต้อง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤตกิรรมในช้ันเรียน การ

ตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง

รายงานตามเวลาที่ก าหนด การแต่งกาย 

และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ของไทยและประชาคม

นานาชาติ 

- มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสติมีแนวคิด

ทางด้านสนุทรียศาสตร์ และตระหนักใน

คุณค่าของศลิปวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารง- 

ชีวิต โดยให้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างเสริม

ประสบการณท์ั้งในและนอกเวลาเรียน และ

ให้ท ารายงานแสดงความคดิเหน็ทั้ง

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

- สอดแทรกเน้ือหาในด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณทีี่ดีงามทั้งของไทยและนานา 

ชาตใินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่

แสดงถึงการน าแนวคิดทางสนุทรีย- 

ศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการ

อภิปรายในช้ันเรียน 

- สงัเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน

ประเพณแีละวัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  

- สงัเกตจากการรู้ เท่าทนั สามารถปรับตวัและ

เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติ

ได้ 

 

2.2 ดา้นความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น 

และสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- จัดหลักสตูรให้มีรายวิชาบังคับที่ครอบ-

คลมุความรู้ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  

และมีรายวิชาเลอืกที่หลากหลายเพ่ือให้

นิสติมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้ /การสบืค้น

ข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏบิัตใินทุก

รายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคดิ/วิเคราะห์ การหาความรู้

เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก

แหล่งที่น่าเช่ือถือมาประกอบได้อย่าง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้างองิ 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

2. มีความรู้และความ

เข้าใจธรรมชาตขิอง

ตนเอง รู้ เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลงและด ารง 

ชีวิตอย่างมีความสขุ

ท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัตน์ 

- ให้เรียนรู้หลักธรรมที่ส าคัญในการ

ด ารงชีวิต โดยใช้หนังสอืและกรณศึีกษา 

- ให้ท ากจิกรรม Who am I เพ่ือให้เข้าใจ/

ทราบที่มาของลักษณะนิสยั/วิเคราะห์ข้อดี

ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาตนเอง 

- มอบหมายงานให้นิสติฝึกน าหลักธรรม

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคดิ/วิเคราะห์ และการ

เลือกใช้หลักธรรมที่เหมาะสมในการ

ด าเนินชีวิต 

- ประเมินจากพัฒนาการด้านความ คิด

และพฤตกิรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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3. มีความรู้ ความ

เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/

สงัคมทั้งไทยและ

นานาชาต/ิกฏหมายใน

ชีวิต ประจ า-วัน และ

สามารถน าความรู้ไป

ใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้าง สรรค์

สงัคม 

- ให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัมนุษย์/

สงัคมไทยและนานาชาตเิพ่ือให้นิสติเข้าใจ

พฤตกิรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกนั และ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัชีวิต ประจ าวัน 

รวมทั้งแนะน าแหล่งอ้างองิให้นิสติค้นคว้า

เพ่ิมเติม 

- ให้นิสติเรียนรู้การด ารงชีวิตในสงัคม

อย่างมีคุณค่าจากกรณีศึกษา 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสติวิเคราะห์

ปัญหาสงัคมและน าสนอแนวทางแก้ไข

อย่างสร้างสรรค์ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

- ประเมินจากพฤตกิรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฎิบัติ และการน าเสนอ

ผลงาน 

-ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสงัคม

โดยเร่ิมจากตนเอง 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

4. มีความรู้ ความ

เข้าใจ และตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการมี

ความ สมัพันธท์ี่

ถูกต้องกบัธรรมชาติ

แวดล้อม 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลกระทบ

ของพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กรณศีึกษา เพ่ือให้ตระหนักถงึความ

จ าเป็นในการมีความสมัพันธท์ี่ถูกต้องกบั

สิ่งแวดล้อม 

- มอบหมายงานให้นิสติฝึกวิเคราะห์ปัญหา

สิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุและวิธแีก้ 

ปัญหาโดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของนิสติเอง และน าเสนอในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการท า

รายงานรายบุคคล และการท างานกลุ่ม 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- สงัเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมใน

การบริโภค 

5. มีความรู้ พ้ืนฐาน

และทกัษะในการด ารง 

ชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง  

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบั

หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสติสบืค้นกรณศีกึษา

มาอภิปรายในช้ันเรียน 

- มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสติฝึกคดิ

และน าหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์

ในการด ารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานที่แสดงให้เหน็ว่า

นิสติได้น าหลักเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเลือกสรร

ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในกระแสหลักมา

บูรณาการใช้อย่างรู้เท่าทนั  

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คดิอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็น

อย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้  และมี

วิจารณญาณในการ

- สอดแทรกกจิกรรมการเรียนการสอนให้

นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองในทุก

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการค้นหาความรู้ เพ่ิมเติมอย่าง
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เลือกรับข้อมูลข่าวสาร รายวิชา 

- ให้นิสติฝึกใช้หลักกาลามสตูรในการ

พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลกักาลามสตูร 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

2. สามารถคิดอย่าง

มีเหตุผลและเป็นระบบ 

- ให้นิสติฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสจั โยนิโส- 

มนสกิาร  

- น าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในช้ันเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคดิอย่างมีเหตผุลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

3. สามารถเช่ือมโยง

ความรู้สู่การใช้ประ-

โยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณ- ภาพชีวิตของ

ตนเอง และสงัคมใน

ทุกมิตไิด้อย่าง

สมดุล  

- ใช้ตวัอย่างที่ดีเป็นกรณศึีกษาเพ่ือให้นิสติ

ได้เรียนรู้ วิธวีิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง 

แก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบ

บูรณาการ 

- ก าหนดประเดน็ปัญหาสงัคมที่เป็น

ประเดน็สาธารณะเพ่ือฝึกให้นิสติรู้จักใช้

ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง และสงัคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้

ในการคดิวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ และสร้างสรรค์ 

- สงัเกตพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จาก

พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม 

และการแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

 

2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ : สามารถตดิต่อสื่อสารและด ารงตนอยู่

ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการ

ติดต่อ สื่อสารและ

สร้างความ สมัพันธ์

กบัผู้อื่นได้เป็นอย่าง

ดี 

- มีรายวิชาที่พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นิสติได้ฝึกใช้

ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- ใช้กรณีศกึษาเป็นตัวอย่างเพ่ือให้นิสติ

วิเคราะห์เปรียบเทยีบการสื่อสารที่ดแีละไม่

ดี 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและ

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

2. สามารถปรับตัว

ท างานร่วมกบัผู้อื่น

ทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

- มอบหมายกจิกรรมกลุ่มในทุกรายวิชา

เพ่ือฝึกให้นิสติรู้จักปรับตวัในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย รับฟังความคดิเหน็ของเพ่ือน

ร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ 

และแก้ปัญหา  

- สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคดิและ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ - ประเมินจากผลการประเมินกนัเองของ

นิสติในกลุ่ม 

3. การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น

อย่างสนัติสขุ 

- ใช้กรณีศกึษาปัญหาความขัดแย้งเพ่ือให้

นิสติได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบที่มีต่อ

สงัคม 

- เลือกปัญหาสงัคมที่เป็นประเดน็สาธารณะ

ให้นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณใ์นช้ันเรียน เปิด 

รับความคดิเหน็ที่หลากหลาย เคารพสทิธิ

ของผู้อื่น พยายามเข้าใจและยอมรับความ

แตกต่างทางความคดิของแต่ละบุคคล 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

วิพากษ์วิจารณ์ในช้ันเรียน และการยอมรับ

เหตผุลของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง  

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีทกัษะการ

วิเคราะห์ เชิงตวัเลข 

- มีรายวิชาที่ฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขโดยตรง เช่น คณติศาสตร์ในชีวิต 

ประจ าวัน 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่าง

ต่อเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

 

2. มีทกัษะการ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและ

เหมาะสม 

- มีรายวิชาที่พัฒนาทกัษะการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- สอดแทรกทกัษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและ

จรรยา- บรรณที่เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา 

- ฝึกนิสติให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบ

จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร

และสงัคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างรู้ เท่าทนั และมี

จรรยาบรรณ  

 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้เทค

โน- โลยีสารสนเทศ  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความส าคญัของแหล่งข้อมูลประเภทต่าง 

ๆ ทั้งแหล่งความรู้  ทั้งที่เป็นสื่อเอกสาร/สื่อ

อเิลก็ทรอนิคส/์ บุคคลต่าง ๆ 

- แนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึก

ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงการสบีค้นข้อมูล การเลือก ใช้ข้อมูล และการ

รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 
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- มอบหมายกจิกรรมเพ่ือฝีกทกัษะใน

การสบืค้น/อ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟตแ์วร์

ต่าง ๆ 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบ

ที่เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิค

การน าเสนอผลงานประเภทต่าง  

- สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการ

เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ 

- ใช้กรณีศกึษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการ

น าเสนอผลงานที่ดีและไม่ดี 

- ฝึกให้นิสติออกมาน าเสนอผลงานหน้า

ช้ันเรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอผลงาน

และเลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ให้การน าเสนอผลงานมีความชัดเจน และ

น่าสนใจมากย่ิงขึ้น  
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ความรบัผิดชอบหลกั           ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะความ 

สมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 111  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร                    

มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์                    

มศว 121  ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 1 
                   

มศว 122  ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 2 
                   

มศว 123  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร

นานาชาติ 1 
                   

มศว 124  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร

นานาชาติ 2 
                   

มศว 141  ทกัษะการรูส้ารสนเทศ                    

มศว 142 วิทยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
                   

มศว 143 พลงังานทางเลือก                    

มศว 144 คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั                    

มศว 145 สุขภาวะและวิถชีีวิตเชิงสรา้งสรรค ์                    

มศว 351  วิทยาศาสตรฟิ์สิกส ์กฎของ

ธรรมชาติพลงังาน และจิต 
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รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะความ 

สมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์                    

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ                    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                    

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษย์กบัสนัตภิาพ                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์                    

มศว 358 ดนตรแีละจิตวิญญาณมนุษย์                    

มศว 361 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม                    

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษย์กบัการเมอืง                    

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน ์                    

มศว 365 หลักการจัดการสมยัใหม่                    

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                    
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รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะความ 

สมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 367 กฎหมายทั่วไป                    

มศว 371 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
                   

มศว 372 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                    

มศว 373 ภมูลิักษณชุ์มชน                    

มศว 374 สมัมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการชุมชน                    
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนสิิต 

มีคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต 

มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น 

หนักเอาเบาสู้  รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตส านึก

สาธารณะ มีทกัษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน 

งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และ

ศิลป์ 

- สอดแทรกอตัลักษณท์ั้ง 9 ประการ โดยเช่ือมโยงกับการเรียน 

การท างาน และการด ารงชีวิต 

- ส่งเสริมให้ค้นคว้าและร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียน

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

ให้มีอตัลักษณท์ั้ง 9 ประการ 

- มีกิจกรรมส่งเสริมให้ นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า

การเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้ นนิสิตให้พัฒนาอัต

ลักษณ์ที่ แสดงถึงภาวะผู้น าทางความคิดและมีความ

รับผดิชอบต่องผลงานที่น าเสนอ 

- มีการท าโครงงานวิจัย เพ่ือเป็นการฝึกเทคนิคและจ าลอง

กระบวนการวิจัยที่น าไปใช้ได้จริง 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

     2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มีความซื่อสตัย์สจุริต - สอดแทรกเน้ือหาในมิตทิางคุณธรรม และ

จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤตกิรรมความซื่อสตัย์ในการ

ท ารายงาน การอ้างองิผลงาน และการสอบ 

2. มีระเบียบวินัย 

 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสติ

มค่ีานิยมทางวินัยที่ถูกต้อง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤตกิรรมในช้ันเรียน การตรงต่อ

เวลาในการเข้าช้ันเรียน การส่งรายงานตาม

เวลาที่ก  าหนด การแต่งกาย และการปฏบัิตติน

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มจีิตส านึกและ

ตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

- สร้างความเข้าใจและความส าคญัของเนื้อหา

จรรยาบรรณทางวิชาการในการเรียนการสอน 

- มีการสอดแทรกหลักความประพฤตทิี่เป็น

เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคคลในวิชาชีพ 

 

- ประเมินจากงานและตรวจสอบรายงาน  

งานที่มีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และการอ้างถงึบุคคล

หรือแหล่งที่มาของข้อมูล  

- ประเมินจากความสามารถในการปรับตัว 

ให้ถูกต้องในการด าเนินวิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4. เคารพสทิธแิละ

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ

กระท าของตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

โดยใช้กรณศีึกษา และมอบหมายงาน

รายบุคคล/งานกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจากการท า

รายงานกลุ่ม และจากผลการประเมินกนัเอง

ของนิสติในกลุ่ม 

- ประเมนิจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในช้ันเรียน และพัฒนาการทาง

ความคิดและพฤติกรรมของนิสติ 

5. มจีิตสาธารณะ  - ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพ่ือส่วนรวมจาก

กรณศีกึษาบุคคลตวัอย่างที่ได้รับการยกย่องใน

สงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ 

- กระตุ้นให้นิสติมีความรู้สกึเสยีสละ ต่อ

เพ่ือนช้ันเรียนและ ให้ตระหนักถึงความสขุที่

เกดิจากการเสบีสละ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย และ

สงัเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน-ร่วม การ

วางแผน การปฎิบัติ และการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากความภาคภมิูใจของนิสติที่ได้

ท าประโยชน์ให้สงัคม 

 

2.2 การพฒันาความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.มีความรู้ในหลักการ

และทฤษฎีทางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ 

- บรรยายเนื้อหาวิชาการในช้ันเรียน และ/ 

หรือ การฝึกปฏิบัติตามบทเรียน 

 

 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ปฏิบัติงานของนิสติในด้านต่างๆ เช่นการสอบ

ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

 

2. มีความรู้พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ที่จะน ามา

อธบิายหลักการและ

ทฤษฏใีนศาสตร์เฉพาะ 

- บรรยายเนื้อหาวิชาการในช้ันเรียน และ/ 

หรือ มอบหมายงานให้นิสติวิเคราะห์ปัญหา

สงัคมและน าเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค์ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

การปฏิบัติงานของนิสติในด้านต่างๆ เช่นการ

สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้ ของ

ทฤษฏใีนศาสตร์เฉพาะ 

3. สามารถตดิตาม

ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ พัฒนาความรู้

ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ด้านวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ 

- จัดกจิกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

แนะน าวิธกีารเรียนรู้และการสบืค้นข้อมูลด้วย

ตนเอง 

- มอบหมายงานให้นิสติวิเคราะห์ปัญหา

สงัคมและน าเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค์ 

- ประเมินจากพัฒนาการด้านความ คิดและ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

4.มีความรอบรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ ที่จะ

น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

- มอบหมายให้อ่าน และศึกษาจากบทความ  

และ/ หรือ มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้ เพ่ิมเติม 

โดยอาศยัข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่

น่าเช่ือถือมาประกอบได้อย่างเหมาะสมและมี

จรรยาบรรณในการอ้างองิ 

5.มีความรู้ทางด้านอัญ

มณแีละเคร่ืองประดบั

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

-จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหลาย

รูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏบิัติ การ

สมัมนา การท าแบบฝึกหัด การศกึษานอก

สถานที่ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

การปฏิบัติงานของนิสติในด้านต่างๆ คือ 

(1)  การทดสอบย่อย 

(2)  การทดสอบกลางภาคการศึกษาและ

ปลายภาคการศึกษา 

(3)  การรายงาน/โครงการ 

(4)  การน าเสนอผลงาน 

(5)  โครงงาน/ การฝึกงาน/ ฝึกปฏบัิต ิ

 

2.3 การพฒันาดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถคดิวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ และมี

เหตมุีผล ตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์   

- จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้นิสิตได้ฝึก

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพ

ปัญหาหรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับบุคคล

และกลุ่ม  

- น าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

2. น าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ไป

ประยุกตก์บัสถานการณ์

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม  

- ใช้ตวัอย่างที่ดีเป็นกรณศึีกษาเพ่ือให้นิสติได้

เรียนรู้ วิธวีิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ไข

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 

- ก าหนดประเดน็การวิเคราะห์สาเหตขุอง

ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่าง

สมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดง

ถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และ

สร้างสรรค์ 

- สงัเกตพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จาก

พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม และ

การแสดงความคิดเหน็ในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3. มีความใฝ่รู้  สามารถ

วิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่

การสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

- สอดแทรกกจิกรรมการเรียนการสอนให้

นิสติฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง  

- ให้นิสติฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข

ปัญหา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงการค้นหาความรู้ เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องและ

มีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 

2.4 การพฒันาดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้น า โดย

สามารถท างานร่วมกบั

ผู้อื่นในฐานะผู้น าและ

สมาชิกที่ดี 

- มอบหมายกจิกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกให้นิสติรู้จัก

ปรับตัวในการท างานร่วมกบัผู้อื่น รับผดิชอบ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง

จุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนั

ได้ 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน และการยอมรับเหตุผล

ของผู้ที่มีความคดิเห็นแตกต่าง 

 

2. มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและองค์กร 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลกระทบ

ของพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสงัคม และการ

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีความสมัพันธ์

ที่ถูกต้อง 

- มอบหมายงานให้นิสติฝึกวิเคราะห์ อภิปราย

หาสาเหตุและวิธแีก้ ปัญหา และน าเสนอในช้ัน

เรียน 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบ คุณภาพของ

งานในการท ารายงานรายบุคคล และการท างาน

กลุ่ม ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบในการท ากจิกรรมกลุ่ม 

 

3. สามารถปรับตวัเข้า

กบัสถานการณแ์ละ

วัฒนธรรมขององค์กร 

- เลือกปัญหาที่เป็นประเดน็สาธารณะให้นิสติ

ฝึกวิพากษ์วิจารณใ์นช้ันเรียน เปิด รับความ

คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสทิธขิองผู้อื่น 

พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทาง

ความคิดของแต่ละบุคคล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ และ

แก้ปัญหา  

- สงัเกตจากพัฒนาการด้านความคดิและ

พฤตกิรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์

ความรู้ทางคณติศาสตร์

และสถิติเพื่อการ

วิเคราะห์ ประมวลผล 

การแก้ปัญหาและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม 

- มีรายวิชาที่ฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข

โดยตรง เช่น คณติศาสตร์ในชีวิต ประจ าวัน 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลขอย่างต่อเน่ือง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

 

2. มีทกัษะในการ

สื่อสารภาษาไทยได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

รวมทั้งการเลือกใช้

รูปแบบการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคการ

น าเสนอผลงานประเภทต่าง  

- สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ 

- ฝึกให้นิสติออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ัน

เรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอผลงาน

และความสามารถในการสื่อสารรวมทั้งการ

น าเสนอผลงานมีความชัดเจน และน่าสนใจ

มากยิ่งขึ้น  

3. มีทกัษะและความรู้

ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอื่น 

เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจ าเป็น 

- ฝึกให้นิสติสามารถสบืค้นข้อมูลจากแหล่ง

ภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นการเข้าถึงงข้อมูลประเภท

ต่าง ๆ อย่างทนัสมัยและมีความน่าเช่ือถอื  

- แนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูลโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏบิัติในทุก

รายวิชา 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงการสบีค้นข้อมูล การเลือก ใช้ข้อมูล และการ

รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

4. สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสบืค้นและเกบ็

รวบรวมข้อมูลได้อย่าง

มีประสทิธภิาพและ

เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

- มีรายวิชาที่พัฒนาทกัษะการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- สอดแทรกทกัษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ฝึกนิสติให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง

ถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างรู้ เท่าทนั และมี

จรรยาบรรณ  
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 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 



  ความรบัผิดชอบหลกั            ความรบัผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ดา้นความรู ้

 

ดา้น 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

คณ 115 แคลคูลัส 1                    
คณ 116 แคลคูลัส 2                    
คม 100 เคมทีั่วไป 1                    
คม101 เคมทีั่วไป 2                    
คม 190 ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป 1                    
คม191 ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป 2                    
คม 221 เคมอีนิทรีย์                    
ชว 101 ชีววิทยา  1                    
ชว 191 ปฏบิตักิารชีววิทยา 1                     

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป                    
ฟส 180 ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ั่วไป                    
วทศ 301 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                    
วทศ 302 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                    
สถ 243 วิธกีารทางสถติ ิ                    
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รายวิชา 

 

 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ดา้นความรู ้

 

ดา้น 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

อป 131     ออกแบบเคร่ืองประดบัเพ่ือการผลิต 1                      
อป 151 ธรณวีิทยาเบื้องต้น                    
อป 152      ผลึกศาสตร์                    
อป 161 พลอยและแหล่งก าเนิดพลอย                     
อป 181     จริยธรรมธรุกจิและธรรมาภิบาลส าหรับ

ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 
                   

อป 211 วัสดุศาสตรเ์บื้องต้น                    
อป 212 ปฏบิตักิารวัสดุศาสตร์ 1                     
อป 213 กระบวนการผลิตวัสด ุ                    
อป 214     ปฏบิตักิารวัสดุศาสตร์ 2                     
อป 215 โลหะวิทยากายภาพส าหรับเคร่ืองประดบั                    
อป 235     การขึ้นตวัเรือน1                     
อป 236 ปฏบิตักิารการขึ้นตวัเรือน1                    
อป 255 แร่วิทยา                     
อป 256 คุณสมบตัทิางแสงของแร่                     
อป 281 บริหารธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั                      
อป 282     อาชีวอนามยัและความปลอดภัยใน

อตุสาหกรรม 
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รายวิชา 

 

 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ดา้นความรู ้

 

ดา้น 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

อป 316 วัสดุพอลิเมอร์ส าหรับเคร่ืองประดบั                    
อป 317 วัสดุเซรามกิเบื้องต้นส าหรับ

เคร่ืองประดบั 
                   

อป 331     การขึ้นตวัเรือน2                     
อป 332 ปฏบิตักิารการขึ้นตวัเรือน2                      
อป 333  หล่อเคร่ืองประดบัเบื้องต้น                     
อป 334 ปฏบิตักิารหล่อเคร่ืองประดบั                    
อป 335 ชุบและเคลือบผวิ                    
อป 336 ปฏบิตักิารชุบและเคลือบผวิ                    
อป 361 วิเคราะห์อญัมณ ี1                    
อป 362   วิเคราะห์อญัมณ ี2                    
อป 363 เพชรและการประเมนิคุณภาพเพชร                    
อป 371     เจียระไนอญัมณ ี1                      
อป 401 สมัมนาด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดบั                    
อป 402 โครงงานทางอญัมณแีละเคร่ืองประดบั                    
อป 403    ภาษาองักฤษส าหรับธรุกจิอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 
                   

อป 409        การฝึกงาน                      
  

 

 



79 

 

 

รายวิชา 

 

 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ดา้นความรู ้

 

ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

อป 418    เคร่ืองมอืและการตรวจสอบ                     
อป 419 เทอร์โมไดนามกิสข์องวัสด ุ                    
อป 421   สมบตัเิชิงกลของวัสด ุ                    
อป 422    การกดักร่อน                    
อป 423   เหลก็กล้าและเหลก็กล้าไร้สนิม                    
อป 424   วัสดุเซรามกิไฟฟ้า                    
อป 425 วัสดุคอมโพสติเบื้องต้น                    
อป 426    เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ                     
อป 427               เทคโนโลยีพ้ืนผวิ                      
อป 428                วัสดุนาโนและวัสดุใหม่                    
อป 429                การเปล่ียนเฟสในของแขง็                    
อป 432  ออกแบบเคร่ืองประดบัเพ่ือการผลิต 2                     
อป 433               ออกแบบเคร่ืองประดบัด้วย

คอมพิวเตอร์ 1  
                   

อป 434                ออกแบบเคร่ืองประดบัด้วย

คอมพิวเตอร์ 2 
                   

อป 441               เคร่ืองประดบัแฟชั่น                     
อป 444                การจัดหน้าร้าน                    
อป 445              เทคโนโลยีการหล่อเคร่ืองประดบั                    
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รายวิชา 

 

 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ดา้นความรู ้

 

ดา้น 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

อป 446               เทคโนโลยีการขึ้นรปูและการ

เชื่อมโลหะส าหรับเคร่ืองประดบั 
                   

อป 447               เทคโนโลยีวัสดใุนงานศิลปะ                    
อป 448                เคร่ืองประดบัโบราณ                     
อป 449               ลูกปัด                     
อป 462               ประเมนิคุณภาพและราคาพลอย                    

อป 471               เทคนิคการวเิคราะห์อญัมณี

สงัเคราะห์และอญัมณปีรับปรงุ

คุณภาพ    

                   

อป 472                การเพ่ิมคุณภาพอญัมณเีบื้องต้น                    
อป 473               อญัมณอีนิทรีย์                     
อป 474               ทบัทมิ  แซปไฟร์ มรกต และหยก                     
อป 475               การแกะสลักอญัมณ ี                    
อป 476                การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรหินและ

แร่  
                   

อป 477 เจียระไนอญัมณ ี2                     
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รายวิชา 

 

 

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

ดา้นความรู ้

 

ดา้น 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

อป 478 การประเมนิคุณภาพเพชรและ

พลอยก้อน 
                   

อป 479 การประเมนิคุณภาพอญัมณเีชงิ

พาณชิย ์
                   

อป 483                การจัดการการตลาดอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั 
                   

อป 484         การตดิต่อสื่อสารส าหรับธรุกจิอญั

มณแีละเคร่ืองประดบั 
                   

อป 485                ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั

ระหว่างประเทศ 
                   

อป 486                การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสส์  าหรบั

ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 
                   

อป 487                การจัดการการขาย                    
อป 488 บริหารการผลิตอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั  
                   

อป 489               การเพ่ิมผลผลิต                    
อป 491         การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอ์ญั

มณแีละเคร่ืองประดบั 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ซึ่ง 

การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดบัขั้น  ดังน้ี 

 ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

 A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

 B ดี (Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

 C พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+ อ่อน (Poor) 1.5 

 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

 E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณทีี่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สญัลักษณ์ ดังน้ี    

 สญัลกัษณ ์                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

 I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานั้น (In progress)                          

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซ่ึงเป็นตามเกณฑ์การ

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท  าการสอนในแต่ละภาคการศกึษา  

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  

2.2 อาจารย์ที่รับผดิชอบรายวิชาเดียวกนั ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานหลักสตูร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตดัสนิผลการเรียนร่วมกนั 

2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชา หรือคณะกรรมการประจ าหลักสตูรที่

ได้รับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสติทราบ 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

3.2  เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน 

หลักสตูรและวัตถุประสงคข์องการจัดการศกึษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 

รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) ให้ความรู้อาจารย์ใหม่ในด้านการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษา

ระเบียบข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวช้อง เพ่ือให้อาจารย์ปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และอยู่ในสังคม

ของมหาวิทยาลัยอย่างมีความสขุ 

 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1  การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทกัษะที่เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มี

การตดิตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

               (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา

วัสดุศาสตร์ อญัมณีและเคร่ืองประดับ และ/หรือ งานวิจัย งานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

  (3)  อาจารย์ทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนา โดยอาจเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ ในหลักสูตร 

เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของ

ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการสอน 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร   

(1)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสตูรให้ได้มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา  

(2)  คณาจารย์ของภาควิชาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก  าหนด 

(3)  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสติต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 

 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้ อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

1. ต ารา หนังสอื สื่อและวารสาร มีรายละเอยีดดังนี้  

 

เน้ือหา ต าราและหนังสอื

ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ต าราและหนังสอื

ภาษาไทย (เล่ม) 

สื่อ รวม วารสาร/ช่ือ

ภาษาต่างประเทศ 

คณติศาสตร์  8,579 11,193 597 20,369 2 

เคมี  5,345 6,568 88 12,001 3 

ชีววิทยา  10,961 15,834 172 26,967 8 

ฟิสกิส ์ 6,390 8,118 332 14,840 3 

สถิติศาสตร์  2,845 5,109 83 8,037 2 

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

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

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

วัสดุศาสตร์ (อญัมณี

และเคร่ืองประดบั)  6,491 10,571 964 18,026 4 

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 44 
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2.  ฐานข้อมูล/สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบด้วย ThaiLIS จ านวน 11 ฐาน EBSCO จ านวน 5 ฐาน e-book 

จ านวน 2 ฐาน e-thesis จ านวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จ านวน 1 ฐาน และ e-journal จ านวน 6 

สาขาวิชา 

2.3    การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และต ารา ไปยังแหล่งค้นคว้า

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 

2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคดัเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสตูร 

คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสตูร และได้บัณฑิต

เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณส์งูด้านการวิจัย หรือมีประสบการณ์

จากการปฎิบัติงานตรงในสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการพิจารณา

และกลั่นกรอง เพ่ือท าการแต่งตั้งโดยกลไกของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ที่เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฎิบัติการ ตลอดจน

เป็นผู้ช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือวิจัยในโครงงาน เพ่ือท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของ

หลักสตูร  โดยมีคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวัสดุ
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ศาสตร์ อัญมณี และเคร่ืองประดับ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเป็นไปตามทักษะความรู้ เพ่ือการ

ปฎิบัติงาน 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏบัิตงิาน 

บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ 

และต้องมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องให้

บุคลากรได้อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

ให้เพียงพอที่สามารถเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ดไีด้ 

 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสติ 

5.1.1  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกจิกรรม การปรับตวัและการพัฒนาทกัษะชีวิต 

5.1.2  มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากจิกรรมของนิสติ 

5.2 การอทุธรณข์องนิสติ 

มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์เร่ืองต่างๆโดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ  มีการ

ก าหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณเ์หล่านั้น  โดยมีรายละเอยีดดงันี้  

5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธกีารประเมินผล 

5.2.2  จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณข์องนิสติ 

5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณข์องนิสติ 

 

6.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร 

6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติทุกปี 

6.3 มีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สงัคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการมากที่สดุ 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิการ (Key Performance Indicators)   

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณแีละ

เคร่ืองประดบั) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศกึษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามแผนมาตรฐานผลการ

เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/ บัณฑติใหม่ที่มต่ีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 
     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉล่ียไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1  ประสิทธิผลของคุณภาพกระบวนการการเรียนการสอนรายวิชา ด าเนินการจากนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ประเมินอาจารย์ผู้สอน ในด้านเทคนิคการสอน กระบวนการในการจัดการ

เรียนรู้  กจิกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียนกจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์  

1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียน และผลงาน ของนิสิต ได้จากการ

ทดสอบนิสติหรือสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการโต้ตอบหรือร่วมอภิปรายแสดงความเห็นในช้ันเรียนต่อ

ปัญหาหรือวิธกีารแก้ปัญหาต่างๆ  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ

สอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนิสติและศษิย์เก่า 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จะด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยการติดตามหรือนิเทศการ

ฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศจะสามารถประเมินนิสติได้เป็นรายบุคคล  

- ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) จากการประเมินความพึงพอใจของ

นิสติช้ันปีที่ 4 และศิษย์เก่าต่อคุณภาพของหลักสตูร 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากการสมัภาษณ ์หรือส่งแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไปยังสถานประกอบการ 

2.4 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

-  ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น หรือพิจารณาจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสตูร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 รวบรวมข้อมูลจากการประเมินหลักสตูรในภาพรวม ข้อ 2 เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพในภาพรวมของ

หลักสตูร ซึ่งสามารถวางแผนหรือ เตรียมการส าหรับการปรับปรุงหลักสตูรและกลยุทธ์การสอน ในรอบต่อไป 

โดยมีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี 

4.2 เชิญผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงหลักสตูร

และกลยุทธก์ารสอน ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

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

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสม และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 

2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดงัต่อไปนี้  

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี้ เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 

ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี้ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับ

นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกบัข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคบัน้ีแทน 

ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบันี้  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543 

 “อธกิารบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 “คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย ส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ด้วย 

 “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง

เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งที่เทยีบเท่า ซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดหีรือต าแหน่งที่เทยีบเท่า

ของส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยด้วย 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดีรกัษาการตามขอ้บงัคบันี้  

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ้ 6 ระบบการจดัการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี้  

 6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 30 สปัดาห์ 

 6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังน้ี 

  6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติ 

หน่ึงภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

  6.2.2 การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ปกติ 

หน่ึงภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ 

 6.2.3 การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา ปกติ 

หน่ึงภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห์ 

 ระบบการจัดการศกึษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1 - 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้  

 6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ 

 จ านวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนช่ัวโมงการ

เรียนตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 8 

 ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน

เป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชากไ็ด้ 

 ให้แต่ละหลักสตูรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศกึษาแบบใด 
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 ขอ้ 7 การจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใชร้ะบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ตอ้งจัดการเรียนการ

สอนไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมง การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

 7.1 การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสติมีหน่วยกติที่เหลือส าหรับ

ลงทะเบียนตามหลักสตูรน้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

 7.2 การศกึษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกนิ 9 หน่วยกติ 

 ส าหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวน

หน่วยกติให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 ขอ้ 8 หน่วยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดร้บั แต่ละรายวิชาจะมีหน่วย

กิตก าหนดไว ้ดงันี้  

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อย

กว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏบัิตทิี่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 

45 ถึง 135 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมง

ต่อสปัดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกตใิห้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่

อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสติได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิต

กบัช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
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หมวด 2 

หลกัสูตรการศึกษา 

 

ขอ้ 9 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มีดงันี้  

9.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 12 ปีการศึกษาส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

9.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 15 ปีการศึกษาส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

9.3 หลักสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  

ใช้เวลาศกึษาไม่เกนิ 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 18 ปีการศึกษาส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

9.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 6 ปีการศึกษาส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสตูรปริญญาตรีและ

จะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น  ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า 

“ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเลบ็ต่อท้ายช่ือหลักสตูร 

 9.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทยีบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกนิ 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

หลักสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตาม

ความรู้ของผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทยีบที่มหาวิทยาลยัก าหนด  

 ขอ้ 10 การนบัเวลาการศึกษา ใหน้บัจากวนัทีเ่ปิดภาคการศึกษาแรกทีร่บัเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนั้น 

 ขอ้ 11 โครงสรา้งหลกัสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือก

เสรี   โดยมีสดัส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดงันี้  

  11.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 

  11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 

ให้มีจ านวนหน่วยกติรวม ดังน้ี 

   11.2.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 

   11.2.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกติ 
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   11.2.3 หลักสตูรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 

   11.2.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 42 

หน่วยกติ 

   11.2.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84  

หน่วยกติ 

   หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทกไ็ด้ 

โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสตูรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ และให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 

  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสติเลือกเรียนในหลักสตูร

ระดบัปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

  11.4 หมวดกจิกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกติ 
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หมวด 3 

การรบัเขา้เป็นนสิิต 

 ขอ้ 12 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  12.1 ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า 

12.2 ส าเรจ็การศกึษา  ขั้นอนุปริญญาหรือเทยีบเท่าส าหรับ หลักสตูรปริญญาตรี         

(ต่อเนื่อง) 

  12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 13 การรบัเขา้เป็นนสิิต ใชวิ้ธีดงัต่อไปนี้  

  13.1 สอบคัดเลือก 

  13.2 คัดเลือก 

  13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบันอดุมศึกษาอื่น 

  13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ้ 14 การข้ึนทะเบียนเป็นนสิิต ผูที้ผ่่านการรบัเขา้เป็นนสิิตตอ้งมารายงานตวัพรอ้มหลกัฐานที่

มหาวิทยาลยัก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ตามวนั เวลา และสถานทีที่ม่หาวิทยาลยั

ก าหนด 

 ขอ้ 15 ผูที้่ผ่านการรบัเขา้เป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานที่ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด  เป็นอนัหมดสิทธ์ิที่จะเขา้เป็นนิสิต  เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งใหม้หาวิทยาลยั

ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในวนัที่มหาวิทยาลยัก าหนดใหร้ายงานตวั  และเมือ่ไดร้บัอนุมติั ตอ้งมา

รายงานตวัตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 
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หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

 

ขอ้ 16 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชา  

  16.1 ก าหนดวันและวิธกีารลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสติผู้ใดลง ทะเบียนเรียน 

หรือ ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสติใหม่ในภาคการศกึษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการ ศึกษา

นั้น 

 16.4 นิสติที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก

คณบด ี ทั้งนี้  นิสติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สปัดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศกึษา 

 16.5 รายวิชาใดที่หลักสตูรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียน 

รายวิชาดงักล่าวมาก่อน  จึงจะมีสทิธลิงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ขอ้ 17 จ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบยีนได ้

  17.1 นิสิตเตม็เวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกนิ 22 หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกนิ 10 หน่วย

กติ  ส าหรับนิสติสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนได้ไม่เกนิ 15 หน่วยกติในภาคการศึกษาปกติ 

 17.2 นิสิตไม่เตม็เวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค 

ไม่เกนิ 9 หน่วยกติ  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ 

 17.3 นิสติอาจย่ืนค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่ก าหนด

ไว้ ทั้งนี้  ต้องไม่เกนิ 3 หน่วยกติ 

 17.4 นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตต ่ากว่า

เกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกติที่เหลือได้ 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

ระบบทวิภาค 

ขอ้ 18 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
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 18.1 นิสติลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณอ์กัษร  

 18.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิต

สะสม 

 18.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่ต ่า

สดุแต่ไม่เกนิจ านวนหน่วยกติสงูสดุที่นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา    

 18.4 นิสติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกติ จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน โดยนิสติไม่ต้องสอบ 

 18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิต  แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ

และระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  

  ขอ้ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตอ้งยืน่ค ารอ้งก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ยกว่า 2 สปัดาห ์ 

โดยการอนุมติัจากคณบดี 
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หมวด 5 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

   ขอ้ 20 นิสิตตอ้งมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่  ๆ  ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชา

นั้น ๆ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบในรายวิชาดงักล่าวได ้ยกเวน้ กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาดว้ยตนเอง 

(Self Study) 

 

 ขอ้ 21 การประเมินผลการศึกษา 

21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดบัขั้น  ดังน้ี 

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

                 A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

              B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

            B ดี (Good) 3.0 

             C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

            C พอใช้ (Fair) 2.0 

             D+ อ่อน (Poor) 1.5 

            D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

            E ตก (Fail) 0.0 

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้

สญัลกัษณ ์ดังน้ี                           

สญัลกัษณ ์                  ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 

IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานั้น (In progress)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 21.3 การให้  E  นอกจากข้อ 21.1  แล้ว  สามารถกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

          21.3.1 นิสติสอบตก 

  21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
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21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 

21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

21.3.5 เปล่ียนจากสญัลักษณ ์ I  เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑใ์นข้อ 21.6 

 21.4 การให้  S  หรือ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกติ แต่คณะเห็นว่า

ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็น

รายวิชาให้ใช้สญัลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสติจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะ

ได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศกึษาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

 21.5 การให้  I  จะกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.5.1 นิสติมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย  หรือเหตุสดุวิสยั 

และได้รับอนุมัตจิากคณบดี 

21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสติยังปฏิบัติงานซึ่ง

เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 

 21.6 การด าเนินการแก้  I   นิสติจะต้องด าเนินการแก้สญัลักษณ์  I  ให้เสร็จสิ้นภายใน  4  สปัดาห์ เพ่ือ 

ให้ผู้สอนแก้สญัลักษณ์   I  หากพ้นก าหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสญัลักษณ ์ I  เป็นค่าระดับขั้น  E  ทนัท ี

 21.7 นิสติที่มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาในหลักสตูร

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 21.8 การให้  W  จะกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

     21.8.1 นิสติได้รับอนุมัตใิห้งดเรียนรายวิชาน้ันตามข้อ 19 

  21.8.2 นิสติได้รับอนุมัตใิห้ลาพักตามข้อ 27 

  21.8.3 นิสติถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศกึษาน้ัน 

  21.8.4 นิสติได้รับอนุมัตจิากคณบดีให้เปล่ียนจากสญัลักษณ ์ I  เน่ืองจาก    การป่วย  หรือเหตุ

อนัสดุวิสยัยังไม่สิ้นสดุ 

 21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณทีี่นิสติได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกติ ตามข้อ 18 

 21.10 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเน่ืองกันเกินกว่า 1 ภาค

การศกึษา 

 21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 

 21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมส าหรับนิสิตที่ รับโอนจากสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่น เมื่อส าเรจ็การศึกษาให้ด าเนินการดังน้ี 

 21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสติรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหากพร้อมทั้ง

ระบุช่ือสถาบันอุดมศกึษาน้ันไว้ด้วย 

  21.12.2 ค านวณค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
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   ขอ้ 22 การเรียนซ ้ าหรือเรียนแทน 

   22.1 รายวิชาใดที่นิสติสอบได้  E  ในวิชาบังคับนิสติจะต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ หรือเลือก

รายวิชาอื่นที่มีลักษณะเน้ือหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชาน้ันสงักดั และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่

รายวิชานั้นสงักดั 

   ในกรณทีี่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ า้ในรายวิชาดงักล่าวได้ 

   22.2 ในกรณีที่นิสติย้ายคณะหรือเปล่ียนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาที่สอบได้  E  ในวิชา

บังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสติจะต้องเรียนซ า้หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโท

ใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรียนแทนน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา 

หรือประธานหลักสตูรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่  และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่

หรือวิชาโทใหม่สงักดั วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้ จะไม่นับหน่วยกติในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโทใหม่ 

 ขอ้ 23  การนบัหน่วยกิตและการค านวณค่าระดบัขั้นเฉลีย่ 

   23.1 การนับจ านวนหน่วยกติเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับข้ันเฉลี่ย  ให้นับจากรายวิชาที่มี

การประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดบัขั้น   A,  B
+
,  B,  C

+
,  C,  D

+
,  D  และ  E 

   23.2 การนับจ านวนหน่วยกติสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสตูรให้นับเฉพาะ

หน่วยกติของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่าน้ัน 

   23.3 ค่าระดับข้ันเฉล่ียรายภาคการศึกษา  ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง   หารด้วย

จ านวนหน่วยกติรวมของภาคการศึกษานั้น 

          23.4 ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสติต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึง

ภาคการศึกษาสดุท้ายที่นิสติลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดับ

ขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด  หารด้วยจ านวนหน่วยกติรวมทั้งหมด 

   23.5 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค านวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 

ที่นิสติลงทะเบียนเรียน 

    23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติได้  IP  รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับขั้น

เฉล่ียรายภาคการศึกษาน้ัน  แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผล 

 ขอ้ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศึกษา 

   นิสติที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับ

โทษดงันี้  

   24.1 ตกในรายวิชาน้ัน หรือ 

   24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเล่ือนการเสนอ

ช่ือขอรับปริญญาไปอกี 1 ปีการศึกษา หรือ 
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   24.3 พ้นจากสภาพนิสติ 

   การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนสิิต การลาพกัการเรียน และการลาออก 

 

 ขอ้  25  สถานภาพนสิิต เป็นดงันี้  

   25.1 สถานภาพนิสติตามการจัดการศกึษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

    25.1.1 นิสติเตม็เวลา (Full Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา 

    25.1.2 นิสติไม่เตม็เวลา (Part Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 

   25.2 สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศกึษา 

    25.2.1 นิสติสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนิสติของมหาวิทยาลัย

และเข้าศึกษาในหลักสตูรใดหลักสตูรหนึ่ง 

    25.2.2 นิสติสมทบ ได้แก่ นิสติและนิสติของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกติไปคดิรวมกบัหลักสตูรของสถาบันที่ตนสงักดั 

    25.2.3 นิสติที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทยีบโอนหน่วยกติได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติสามัญ 

 ขอ้ 26 การจ าแนกสภาพนสิิต 

   สภาพนิสติมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ ์และสภาพรอพินิจ 

   26.1 นิสติสภาพสมบูรณ์  ได้แก่ นิสติที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  หรือนิสติที่

สอบได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  2.00 

   26.2 นิสติสภาพรอพินิจ  ได้แก่ นิสติที่สอบได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99  แต่

ยังไม่พ้นสภาพนิสติ ภายใต้ข้อ 29.3.5  และ 29.3.6 

   การจ าแนกสภาพนิสติจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา นิสติเตม็

เวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน 

 ขอ้ 27 การลาพกัการเรียน 

   27.1 นิสติอาจยื่นค าร้องลาพักการเรียนได้  ในกรณใีดกรณหีน่ึงต่อไปนี้  

    27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจ

เลือกหรือรับการเตรียมพล 
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    27.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนิสติระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร

สนับสนุน 

    27.1.3 เจบ็ป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์

    27.1.4 มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว  อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ถ้ามีสภาพนิสิต

มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

   27.2 การลาพักการเรียน นิสติต้องย่ืนค าร้องภายใน 4  สปัดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

และจะต้องช าระเงนิค่ารักษาสภาพนิสติ ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพัก

การเรียน 

   27.3 การลาพักการเรียน  ให้อนุมัติคร้ังละ  1  ภาคการศึกษา ถ้านิสติยังมีความจ าเป็นที่

จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอกี ให้ย่ืนค าร้องใหม่ตามข้อ 27.2 

   27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

 ขอ้ 28 การลาออก 

   นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวิทยาลัย  ให้ย่ืนค าร้องต่อคณะที่นิสิต

ศึกษาอยู่และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ขอ้ 29 การพน้จากสภาพนสิิต 

   นิสติต้องพ้นจากสภาพนิสติในกรณใีดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้  

   29.1 ส าเรจ็การศกึษาตามหลักสตูรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39 

   29.2 ได้รับอนุมัตจิากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 

   29.3 ถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณดีงัต่อไปนี้  

    29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ยกเว้น   

กรณตีามข้อ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 

    29.3.2 ไม่ช าระเงนิค่ารักษาสถานภาพนิสติตามข้อ 27.2 

    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 

    29.3.4 เม่ือค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.50 

    29.3.5 เป็นนิสติสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  1.75  เป็นเวลา 2  

ภาคการศึกษาต่อเน่ืองกนั 

    29.3.6 เป็นนิสติสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเน่ืองกนั 

    29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 9  หรือได้ค่าระดับขั้น

เฉล่ียสะสมต ่ากว่า  2.00 

    29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสติ 

    29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

    29.3.10 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
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    29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

   29.4 ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 

การเปล่ียนสถานภาพนิสติและการโอนหน่วยกติ 

 ขอ้ 30 การเปลีย่นสถานภาพ 

   30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปล่ียน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได้ ทั้งนี้ นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ

ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง 

   30.2 นิสติที่เปล่ียนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จ

การศกึษา 

 ขอ้ 31 การยา้ยคณะ 

   31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสติย้ายคณะได้

ทั้งนี้ นิสติจะต้องปฏบิัตติามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะ

ให้เรียบร้อย 

   31.2 นิสติต้องย่ืนค าร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า  60  วันก่อนการลง ทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้าย การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตาม

ระเบียบของคณะนั้นๆ การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณต่์อเมื่อ ได้รับอนุมัตจิากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา 

   31.3 รายวิชาต่างๆ ที่นิสติย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณค่าระดบัข้ันเฉล่ียสะสมด้วย 

   31.4 ระยะเวลาการศกึษาให้นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

 ขอ้ 32  การเปลีย่นวิชาเอกและวิชาโท 

   นิสิตสามารถเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาค หรือหัวหน้า

สาขาวิชาหรือประธานหลักสตูรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัตจิากคณบดี 

 ขอ้ 33 การคืนสภาพนสิิต 

   สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสติให้แก่ผู้ที่ถูกคัดช่ือออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่าง

ย่ิงเท่านั้น และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ้ 34 การลงทะเบยีนเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอื่น 
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   34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธาน

หลักสตูร  และได้รับอนุมัตจิากคณบดี 

   34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสติลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษา

อื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36 

   34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสตินั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะ

ยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตาม

ข้อ 34.2 จะถือว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสตูร 

 ขอ้ 35 การรบัโอนนสิิตนสิิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่น 

   35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ 

เทยีบเท่ามหาวิทยาลัยได้  โดยมีเง่ือนไขและวิธกีารตามที่สภาวิชาการก าหนด 

   35.2 นิสิตนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการ

เทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36 

   35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี

การศึกษาแต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตที่เหลือ  และต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จ

การศกึษา แต่ไม่มีสทิธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกยีรตนิิยม 

 ขอ้ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดบัอุดมศึกษา  ใหใ้ชเ้กณฑ ์ดงันี้  

   36.1 เป็นรายวิชาในหลักสตูรอุดมศกึษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   36.2 เป็นรายวิชาที่มีเน้ือหาวิชาเทยีบเคยีงกนัได้หรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทยีบ 

   36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศกึษามาแล้วไม่เกนิ  5  ปี  นับถึงวันที่ขอเทยีบรายวิชา 

   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น  C   หรือค่าระดับ

ข้ันเฉลี่ย  2.00  หรือเทยีบเท่า 

   36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ต้องสอบได้ไม่ต ่ากว่า

ระดับขั้น  B  หรือค่าระดับข้ันเฉล่ีย 3.00 หรือเทยีบเท่า และเป็นไปตามเกณฑ์และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของ

คณะที่รับเทยีบโอน 

   36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่

นิสติขอโอนหน่วยกติและเทยีบรายวิชา  และได้รับอนุมัตจิากคณบดี 

   36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระท าได้ไม่เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

กติรวมตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
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   36.8 ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตน้ีได้

ทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร ให้อธกิารบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป 

 ขอ้ 37 การเทียบโอนความรู/้ประสบการณแ์ละใหห้น่วยกิต 

   มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกติรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสติที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได้ทั้งน้ี นิสติต้อง

ศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรและเป็นไปตามหลักเกณฑก์าร 

เทยีบโอนของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 8 

การขอรบัและการใหป้ริญญา 

 

 ขอ้ 38  การขอรบัปริญญา 

  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสดุท้าย  1  เดือน 

 ขอ้ 39 การใหป้ริญญา 

   มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติด ี 

เสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัตปิริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกยีรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

   39.1 ปริญญาบัณฑติ 

    ผู้มีสทิธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

    39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

    39.1.2 ได้รับการประเมินผล  S  ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติ หรือการประเมินรวบยอด  

ส าหรับหลักสตูรที่มีการก าหนดไว้ 

    39.1.3 ได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  2.00 

    ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้  จะต้องก าหนด ให้มี

ค่าเทยีบเคยีงกนัได้ โดยการอนุมัตขิองสภามหาวิทยาลยั 

   39.2 ปริญญาบัณฑติเกยีรตินิยมอนัดบัสอง 

    ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องเป็นนิสิตเตม็เวลา และมี

คุณสมบัติดงันี้  

    39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1  และข้อ 39.1.2 
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    39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรทั้งน้ี ไม่

นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัตใิห้ลาพักการเรียน 

    39.2.3 ได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต่  3.25  ขึ้นไป 

    39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากว่า  C 

   39.3 ปริญญาบัณฑติเกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง 

    ผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  ต้องเป็นนิสิตเตม็เวลา และมี

คุณสมบัติดงันี้  

    39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1  และข้อ 39.1.2 

    39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรทั้งนี้

ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 

    39.3.3  ได้ค่าระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต่  3.60  ขึ้นไป 

    39.3.4  ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากว่า  C 

 

 

หมวด 9  

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 ขอ้ 40 ทุกหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอย่างนอ้ย

จะตอ้งประกอบดว้ยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 

   40.1 การบริหารหลักสตูร 

   40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

   40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

   40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ขอ้ 41 ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั  

   โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

 ขอ้ 42 หลกัสูตรทีจ่ะเปิดใหม่หรือหลกัสูตรทีข่อปรบัปรุง 

   จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน ไม่น้อยกว่า 

5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และในจ านวนน้ีต้อง

เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสตูรในเวลาเดียวกนัไม่ได้ 
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   อาจารย์ประจ าหลักสตูร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เตม็เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสตูรที่เปิดสอน 

   ในกรณเีป็นหลักสตูรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสตูรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์

ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดบัอดุมศึกษา 

 ขอ้ 43 ใหทุ้กหลกัสูตรมีอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน การ

พัฒนาหลักสตูร และการตดิตามประเมินผลหลักสตูร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

บทเฉพาะกาล 

 

 ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับ

ก่อน  โดยที่ข้อความเดิมเอื้ อประโยชน์แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับน้ันมีผลบังคับใช้  ให้

อธกิารบดีมีอ านาจพิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้  จนกว่านิสติน้ันจะพ้นสภาพนิสติ 

  

 ประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 

 

 

  

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกุล) 

          นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

ความคิดเห็นส าหรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาการ ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2554  เวลา 14.00 น. ณ อาคาร 19 ห้องประชุม ช้ัน 13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี

ข้อเสนอแนะดงันี้  

ภาพรวมของหลักสตูร มีความเหมาะสมดี เน่ืองจากหลักสตูรเป็นหลักสตูรที่ตั้งมานาน และมีจุดแขง็

ทางด้านวิชาการที่มีความเข้มแขง็อยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดในส่วนของวิชาเฉพาะเห็นควรให้เพ่ิมวิชาทางสถิติ

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถน าสถิติไปใช้ในการท าวิจัย และการวิเคราะห์ ส่วนการเรียนการสอนในทั้ง 4 กลุ่ม  

เห็นควรว่ามีความเหมาะสมเช่นกัน แต่ควรให้รายวิชาทางด้านเซรามิกและโพลิเมอร์ที่อยู่ในกลุ่มวัสดุศาสตร์ 

ให้เน้นการเรียนการสอนของศาสตร์น้ีเพ่ือการผลิตส าหรับอัญมณีและเคร่ืองประดับ ส่วนกลุ่มวิชาอัญมณีมี

การเพ่ิมรายวิชาที่เน้นการเรียนทางด้านคุณภาพอัญมณีเชิงพาณิชย์ และควรให้มีการสอนการเจียระไนขั้นสูง 

กลุ่มวิชาการผลิตเห็นควรให้มีการสร้างความสัมพันธ์ของความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีการออกแบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตเคร่ืองประดับจริง และกลุ่มบริหารจัดการให้เพ่ิมวิชาทางด้านจรรยาบรรณ

ทางด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ และควรให้มีความสามารถทางด้านการขายเพ่ือธุรกิจอัญมณีและ

เคร่ืองประดบั รวมทั้งทกัษะการประเมินธุรกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดับเบื้ องต้นพร้อมกรณศึีกษา 

ส่วนการพัฒนางานวิจัยในระดับปริญญาตรี เห็นควรให้มีวิชาสมัมนาและโครงงานโดยเน้น การวิจัย

เร่ืองเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับด้านการตลาด

พร้อมการน าเทคโนโลยีการผลิตมาสู่การตลาด นอกจากนี้สามารถสร้างทักษะทางความคิดและการต่อยอดได้

จากผู้ประกอบการเดิมโดยควรมีการอบรมให้ความรู้ แก่นิสิตจากผู้ประกอบการจัดให้นิสิตสามารถได้

ประสบการณใ์นรายวิชาสมัมนา 

นอกจากน้ีคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรได้มีการออกแบบส ารวจการประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือพัฒนา 

ภาพรวมเพ่ือการพัฒนานิสิตและการสร้างเอกลักษณ์ของนิสิตในหลักสูตร จากผู้ประกอบการในงาน 

Bangkok Gems and Jewelry Fair คร้ังที่ 47 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งมีประสบการณใ์นช่วง 6 -10 ปี และ

อยู่ในกลุ่มธุรกจิเคร่ืองประดบัเงินส าหรับการส่งออกเป็นหลัก โดยได้ประเดน็ข้อสรุปในภาพรวม คือ ส าหรับ

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน การคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากน้ียังสามารถใช้

คอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษได้ด ีรวมทั้งการมีความเป็นผู้น า มีจรรยาบรรณ และสามารถปรับตัวได้ดี 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร  
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รายงานการประเมินหลกัสูตร  

 

ในปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวม 494 

คน  ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ผลการส ารวจพบว่าจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจ

จ านวน 494 ฉบับ มีผู้ใช้บัณฑติตอบกลับจ านวน 59 คน ผู้ใช้บัณฑติร้อยละ 89.8 มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์ ในระดับมากขึ้ นไป (คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.40 ขึ้ นไป) โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.97 

และมีรายละเอยีดในแต่ละด้านดงันี้  

 

ผลการเรียนรู้ จ านวน (%
1
) ค่าเฉล่ีย ระดบั 

ความพึงพอใจ 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 59(11.9%) 4.02 มาก 

1.   มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสยีสละ 59(11.9%) 4.25 มากที่สดุ 

2.   มีความซื่อสตัย์สจุริต 59(11.9%) 4.12 มาก 

3.   มีระเบียบวินัย และตรงเวลา 59(11.9%) 4.15 มาก 

4.   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 59(11.9%) 4.31 มากที่สดุ 

5.   มีจิตส านึกที่ดีและรับผดิชอบต่อหน้าที่ 59(11.9%) 4.24 มากที่สดุ 

6.   มีการเคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 59(11.9%) 4.15 มาก 

7.   มีการเคารพกฎและระเบียบขององคก์ร 59(11.9%) 4.02 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 4.18 มาก 

ดา้นความรู ้    

1.  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน

ที่ส าคัญ 

59(11.9%) 3.90 มาก 

2.   สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์

มาประยุกตใ์ช้ 

59(11.9%) 3.73 มาก 

3.   สามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์อื่น 59(11.9%) 3.63 มาก 

4.   สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย 59(11.9%) 3.64 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.72 มาก 

เกณฑข์องค่าเฉล่ีย :     1.00 – 1.79  หมายถึงระดับน้อยที่สดุ   1.80 – 2.59  หมายถึงระดับน้อย 

  2.60 – 3.39  หมายถึงระดับปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดับมาก 

  4.20 – 5.00  หมายถึงระดับมากที่สดุ 
1
คิดเป็นร้อยละของจ านวนบัณฑติคณะวิทยาศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้ จ านวน (%
1
) ค่าเฉล่ีย ระดบั 

ความพึงพอใจ 

ทกัษะทางปัญญา    

1.   สามารถคดิอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล 59(11.9%) 3.92 มาก 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 59(11.9%) 3.75 มาก 

3.   สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะ กบัการแก้ปัญหา 

      ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

59(11.9%) 3.75 มาก 

4.   สามารถสบืค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ 

      หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ 

59(11.9%) 3.92 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.83 มาก 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ    

1.   สามารถท างานกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธภิาพและเป็น 

      กลัยาณมิตร 

59(11.9%) 4.20 มากที่สดุ 

2.   สามารถท างานเป็นทมี 59(11.9%) 4.19 มาก 

3.   การมีภาวะผู้น า 59(11.9%) 3.63 มาก 

4.   การเป็นผู้ร่วมงานที่ด ี 59(11.9%) 4.22 มากที่สดุ 

5.   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 59(11.9%) 4.25 มากที่สดุ 

6.   มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 59(11.9%) 4.05 มาก 

7.   มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 59(11.9%) 4.12 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 4.09 มาก 

เกณฑข์องค่าเฉล่ีย :    1.00 – 1.79  หมายถึงระดับน้อยที่สดุ   1.80 – 2.59  หมายถึงระดับน้อย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดับปานกลาง  3.40 – 4.19  หมายถึงระดับมาก 

 4.20 – 5.00  หมายถึงระดับมากที่สดุ 
1
คิดเป็นร้อยละของจ านวนบัณฑติคณะวิทยาศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้ จ านวน (%
1
) ค่าเฉล่ีย ระดบั 

ความพึงพอใจ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช ้ 

            เทคโนโลย ี

   

1.   มทีกัษะในการสื่อสารภาษาไทย 59(11.9%) 4.00 มาก 

2.   มีการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 59(11.9%) 4.03 มาก 

3.   มีทกัษะและความรู้ในภาษาองักฤษหรือภาษาอื่นๆ 59(11.9%) 3.47 มาก 

4.   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้น 59(11.9%) 3.98 มาก 

5.   มีความรู้ทางคณติศาสตร์และสถิต ิเพ่ือการวิเคราะห์

น าเสนอข้อมูล 

59(11.9%) 3.71 มาก 

โดยรวม 59(11.9%) 3.84 มาก 

เกณฑข์องค่าเฉล่ีย :    1.00 – 1.79  หมายถึงระดับน้อยที่สดุ    1.80 – 2.59  หมายถึงระดบัน้อย 

 2.60 – 3.39  หมายถึงระดับปานกลาง    3.40 – 4.19  หมายถึงระดับมาก 

 4.20 – 5.00  หมายถึงระดับมากที่สดุ 
                    1

คิดเป็นร้อยละของจ านวนบัณฑติคณะวิทยาศาสตร์ 

 

ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

1. มีความขยัน รับผดิชอบ และตั้งใจท างาน จนงานส าเรจ็ด้วยความเรียบร้อย (1 คน) 

2. เน่ืองจากพนักงานเพ่ิงจบการศึกษา จึงต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ งานและการท างานในองค์กรโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงดี คาดว่าเมื่อท างานไปได้สักพักระยะหน่ึงคงพัฒนาตัวเองและ

องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าไปได้ดีย่ิงขึ้น (1 คน) 

3. ควรเพ่ิมการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเสยีสละ เพ่ิมความรู้ด้านโปรแกรมการ

ใช้ Com. ผลติสื่อการสอน/ใช้สื่อ (1 คน) 

4. ควรปรับปรุงให้มีภาวะผู้น า และมีความกล้าแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ โดยยังคงความสุภาพ 

เรียบร้อย และการให้เกยีรติผู้อื่น (1 คน) 

5. การท างานของบัณฑิต ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถให้หลักการและ

ทฤษฎีพ้ืนฐาน แท่นย า มีความขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน แต่สิ่งที่ต้อง

น ามาพิจารณากคื็อ บัณฑิตชอบท าอะไรที่เป็นส่วนตัว ไม่ชอบพูดหรือสนทนากับเพ่ือนร่วมงาน พูด

ง่ายๆ คือ ขาดการเข้าสังคม พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา เกี่ยวกับงาน หรือการช่วยเหลือ 

หรือแก้ปัญหาของเพ่ือนร่วมงาน (1 คน)  
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6. บัณฑิตมีความเสียสละน้อย เพ่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานหลายปี ควรปรับ 

เร่ืองความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เช่น การใช้สื่อประกอบการสอน ควรปรับปรุงบรรยากาศใน

การท างาน (1 คน) 

7. เรียนรู้ เร็วแต่ต้องหาประสบการณ์เพ่ิมขึ้ นในการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์เร่ืองของ Business & 

Technical เพ่ือให้ท างานได้มีประสทิธภิาพ และควรหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอๆ (1 คน)  

8. ยังขาดความมั่นใจ และประสบการณใ์นการสอน ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้  มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ดี มีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากบัสงัคมและองคก์รได้ด ีตั้งใจท างาน (1 คน) 

9. เน่ืองจากบัณฑติจบใหม่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้งานรวมถึงเข้าใจวิถีชีวิตของการท างาน 

ซึ่งต่างไปจากวิถีชีวิตของนักศึกษา ทางสถาบันควรเสริมเร่ือง การปรับตัว ข้อแนะน าในการท างาน 

ปลูกฝังเร่ืองการท างานกับผู้อื่นเป็นทีม ความอดทน ความมุ่งมั่นในการท างานให้กับนักศึกษา (1 

คน)  

10. การกล้าแสดงออก การ Presentation การเสนอความคิดริเร่ิมต่างๆ บัณฑิตจะมีค่อนข้างน้อย แต่มี

ความรับผดิชอบในงานสงู ควรมีการเพ่ิมหลักสตูรด้าน IT ในด้านการน ามาใช้กบังาน Analy เพ่ือให้

ทนักบัความต้องการของตลาดแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (1 คน)  

11. ดี มีความต้ังใจท างานอย่างมาก มีสมัมาคารวะ และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 

12. ต้องสามารถประยุกต์ความรู้  และทกัษะให้มีความสร้างสรรค ์และสามารถแก้ปัญหาได้ (1 คน)  

13. นิสิตไม่สามารถค านวณเกี่ยวกับการเจือจางสารละลาย การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย ไม่

สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง คาดว่านิสติไม่เคยเตรียมสารเอง เตรียม Buffer ไม่ถูกต้อง 

อาศัยความสะดวกสบายของเทคโนโลยีในการท าวิจัย โดยไม่สนใจหลักการการใช้เคร่ืองมือ หรือ

หลักการที่มาของผลการทดลองที่ได้ หรือตัวเลขหรือข้อมูล ซ่ึงส าคัญในการแก้ปัญหาเมื่อผลการ

ทดลองผิดพลาดขึ้น (1 คน) 

14. ควรฝึกมารยาทไทยให้มีคุณลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสมัมาคารวะ รู้กฎกติกาของสงัคมไทย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนบน้อมให้รู้ ผู้ใหญ่ ควรเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะผู้ที่จะเป็นครูหรือเป็นครูต้นแบบ 

ให้แก่นักเรียน (1 คน) 

15. โดยภาพรวมแล้ว บัณฑิตมีคุณภาพเป็นคนเรียนรู้ ง่าย และมีความเป็นระเบียบ จึงท างานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ซ่ึงตรงตามที่ได้รับมอบหมายให้ท า (1 คน) 

16. บัณฑติมีความรู้ในเชิงวิชาการดีมาก ส่วนทกัษะในการแก้ปัญหา บางอย่างคงต้องใช้ประสบการณเ์ข้า

มาช่วย (1 คน)  

17. ควรเน้นเร่ืองการน าความรู้ พ้ืนฐานในระดับช้ันปีที่ 1-2 มาใช้ได้ในการท างานในสาขาที่จบได้อย่าง

สมควร และน าวิชาช้ันสงู (3-4) มาใช้ในการวิเคราะห์หรือต่อยอดวิชาชีการที่ใช้อยู่ได้เน้นให้บัณฑิต 

คิดเป็น – ท าเป็น – แก้ปัญหาเป็น (1 คน) 

18. อยากให้บัณฑิตมีพ้ืนฐานความรู้ทางระบบ ISO เน่ืองจากทุกบริษัทมีระบบ ISO ในการท างาน 

ภาษาองักฤษน่าจะแทรกให้เรียนมากขึ้น เน่ืองจากจ าเป็นในอนาคต (1 คน)  
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19. ให้บัณฑติมีสติให้มากๆ คิดก่อนท างาน ใจเยน็ๆ และมีความละเอยีดรอบคอบมากกว่านี้  (1 คน)  

20. โดยภาพรวมจากการฝึกงานในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน (เข้างานวันที่ 2 ธันวาคม 2553) 

บัณฑิตยังไม่สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด แต่มีข้อดีคือเป็นคนสุภาพ 

เรียบร้อย มีสมัมาคารวะ เช่ือฟังค าสั่ง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (1 คน) 
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ภาคผนวก จ 

ประวติัผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
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ชื่อ–นามสกุล   นางสาวขจีพร  วงศ์ปรีดี 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอร์ตดิต่อ  081-5551369 

E-mail      kageeporn@swu.ac.th 

สาขาที่เช่ียวชาญ  โลหะวิทยา, วัสดุศาสตร์ 

  

ประวัติการศกึษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science 

and Engineering) 

Iowa State University พ.ศ. 2546 

ปริญญาโท M.Eng (Materials 

Science and Engineering) 

Lehigh University พ.ศ. 2542 

ปริญญาตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2538 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัทีพ่มิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

การวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพด้านการผลิตและมาตรฐานความบริสทุธิ์ของทองค าแท่ง, ส านักงาน

พัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554 

โครงการ ทองค ากะรัตหลากส,ี สถาบันวิจัยและพัฒนาเคร่ืองประดบัแห่งชาต,ิ  2551-2552 

โครงการการท านายความแขง็โดยการวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า, IRPUS  สกว 2551-2552 

โครงการการประดษิฐ์ทองสม่ีวงในประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอญัมณแีละเคร่ืองประดบั  2551 

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตทองสม่ีวงเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์, สกอ,  2550-2551 

ณฐักร จิรตระกูล และ ขจีพร วงศป์รีดี, ความสมัพันธ์ของระยะห่างและความหนาแน่นของเฟสที่มีต่อสมบัติ

เชิงกลของลวดเงนิสเตอริง, วารสารวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร, ฉบับที่ 5 (1), 64-75, 2551 

K. Wongpreedee and A.M Russell., "The stability of Pt nanofilaments in Au matrix composites", 

Gold Bulletin, Vol. 40 (3), p. 199-205, 2550 

ปราโมทย์ ธีรทปีวิวัฒน์ และ ขจีพร วงศป์รีด,ี ทองสม่ีวงกบัมุมมองในอนาคต, วารสารวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

, ฉบับที่ 12 (2), 71-77, 2550 

ธนภรณ์ ตันสกุล และ ขจีพร วงศป์รีดี , การศึกษาการหล่อแพลตินัมด้วยวิธีหล่อเหวี่ยงสญุญากาศภายใต้

บรรยากาศแบบอาร์กอน, วารสารงานหล่อโลหะ, ฉบับที่ 17 (3), p.40-45, 2550 
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ขจีพร วงศป์รีด ีและ สพิุชฌา สพุรรณสมบูรณ์. (2549). เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพมหานคร. โครงการ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟช่ันสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภายใต้

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน. 

ขจีพร วงศป์รีด ีสภิุญญา วงษ์ศรีรักษา และ ปริชญา ขจิตกาญจน์ (2549). เทคนิคการหล่อพร้อมฝงัพลอย 

กรุงเทพมหานคร. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟช่ันสาขาอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบั ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน. 

 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั Conference/abstract/proceedings 

Pathra Srisukho, P. Ruethaithananon, and K. Wongpreedee, “Microstructure and Segregation of Sn-

Ag-Cu-S Nielli-Inlay Alloys for Jewelry Industry”, 37th Congress on Science and 

Technology of Thailand , Bangkok Thailand, October 2011  

 

ประสบการณก์ารสอน (ช่ือวิชาที่เคยสอน) 

อป 315 การผลิตตวัเรือน 1 

อป 331 โลหะวิทยาส าหรับโลหะมีค่า 

อป 316 การท าต้นแบบและการหล่อ 

อป 314 ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกบัเคร่ืองมือที่ใช้กบัอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

อป 435 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ 

อป 475การหล่อเคร่ืองประดับขั้นสงู 
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ชื่อ–นามสกุล   นางสาวบงกช  พิชัยก าจรวุฒิ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรติ์ดต่อ  081-5303189 

E-mail    bongkot_ph@hotmail.com, bongkot.ph@gmail.com  

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ ธรณวีิทยา, แร่วิทยา, พลอย 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. (ธรณวีิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548 

 

ปริญญาตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัทีพ่มิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Poster Presentation: “Fibrous Inclusions in Pyrope Garnets from Thailand” on 13th Quadrennial 

IAGOD Symposium, 6-9 April 2010, Adelaide, Australia. 

Poster Presentation: “Mineralogy and Spectroscopy of Garnets Associated with Ruby-Sapphire in 

Thailand” on 6th European Conference of Mineralogy and Spectroscopy, 8-11 September 

2007, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden. 

Phichaikamjornwut, B., Skogby, H., Ounchanum, P., Limtrakun, P., and Boonsoong, A., 2012, 

Hydrous Components of Grossular-andradite Garnets from Thailand: Thermal Stability and 

Exchange Kinetics, European Journal of Mineralogy, V.24 (1), 107-121. 

 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั Conference/abstract/proceedings 

Ivarsson, M., Bengtson, S., Holmström, S., Skogby, H., Phichaikamjornwut, B., Ounchanum, P., 

Boonsoong, A., and Limtrakun, P., Rock Boring Fungi in Modern and Miocene Sediments, 

GSA 2010 Annual Meeting and Exposition, 31 October – 3 November, Denver, Colorado, 

USA (Oral Presentation by Dr. Magnus Ivarrson). 
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ประสบการณก์ารสอน (ช่ือวิชาที่เคยสอน) 

อป 464 ปฏบิัติการวิเคราะห์อญัมณ ี2 

อป 471 เทคนิคการวิเคราะห์พลอยสงัเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ



124 

ชื่อ–นามสกุล   สพิุชฌา  สพุรรณสมบูรณ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรติ์ดต่อ  02-649-5000 ต่อ 8657 

E-mail      supitcha@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ โลหะวิทยา, โพลิเมอร ์

   

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี พ.ศ. 2545 

ปริญญาตรี วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541   

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ขจีพร วงศป์รีด ีและ สุพชิฌา สุพรรณสมบูรณ.์ (2549). เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพมหานคร. โครงการ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟช่ันสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภายใต้

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน.  

สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ  ์และสุภิญญา วงษ์ศรีรักษา. (2549). เทคนิคการชุบ

เคร่ืองประดับ. กรุงเทพมหานคร. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟช่ันสาขา

อุตสาหกรรม  อญัมณแีละเคร่ืองประดบั ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน. 

 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั Conference/abstract/proceedings 

Leksophee T., Supansomboon S. and Sombatsompop N. (2004) Effects of Cross-linking agents, 

Dyeing Temperature and pH on Mechanical Performance and Whiteness of Silk Fabric , 

Journal of Applied Polymer Science, 91(2), 1000-1007. 

 

ประสบการณก์ารสอน (ช่ือวิชาที่เคยสอน) 

อป 315 การผลิตตวัเรือน 1 

อป 316 การท าต้นแบบและการหล่อเคร่ืองประดบัเบื้องต้น 

อป 418 การชุบและเคลือบผิว 1  

อป 471 การผลิตตวัเรือน 2 
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ชื่อ–นามสกุล   สภุิญญา  วงษ์ศรีรักษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรติ์ดต่อ  02-649-5000 ต่อ 8657 

E-mail      supinya@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ โลหะวิทยา, ชุบและเคลือบผวิ 

   

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท M.Res Science and 

Engineering of Materials 

University of Birmingham, 

 

พ.ศ.2552 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2546 

ปริญญาตรี วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

สมชาย มนัสเกยีรติกุล, สพิุชฌา สพุรรณสมบูรณ ์ และ สุภิญญา วงษศ์รีรกัษา. (2549). เทคนิคการชุบ

เคร่ืองประดบั. กรุงเทพมหานคร. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันธุรกจิแฟช่ันสาขา

อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟช่ัน. 

 

ประสบการณก์ารสอน (ช่ือวิชาที่เคยสอน) 

อป 314 ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกบัเคร่ืองมือที่ใช้กบัอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

อป 315 การผลิตตวัเรือน 1 

อป 316 การท าต้นแบบและการหล่อเคร่ืองประดบัเบื้องต้น 

อป 418 การชุบและเคลือบผิว 1 

อป 328 การเจียระไน 1 

อป 436 การผุกร่อนในวัสดุ 

อป 471 การผลิตตวัเรือน 2 

อป 474 การชุบและการเคลือบผวิ 2 

อป 404 ภาษาอังกฤษส าหรับวัสดุศาสตร์ 
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ชื่อ–นามสกุล   ชายชาติ  ธรรมครองอาตม์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรติ์ดต่อ  083-0504465 

E-mail      02-649-5000 ต่อ 8660 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ อาชีวความปลอดภยัในโรงงาน, ระเบยีบวิธีวิจยั 

   

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์

สภาวะแวดล้อม 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2535 

ปริญญาตรี วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

เสรีวัฒน์  สมินทรปัญญา, ชายชาติ  ธรรมครองอาตม ์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาแร่ดิกไคต์ ในจังหวัด

สระบุรีมาท าเป็นเคร่ืองประดับ: รายงานการวิจัย, 2548 

เสรีวัฒน์  สมินทรปัญญา, ชายชาติ  ธรรมครองอาตม ,์ ชูชาติ  เที่ยงธรรม, สารสนเทศชุดสิ่งแวดล้อม

รอบตัวเรา ตอนที่ 1 (electronic resource), 2547 

 

ประสบการณก์ารสอน (ช่ือวิชาที่เคยสอน) 

อป 493 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน   

อป 494  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

อป 402 สมัมนา 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552
 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

ชื่อหลกัสูตร ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  

                   (อัญมณแีละเคร่ืองประดับ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Material  

                   Science (Gems and Jewelry) 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอัญมณี                

                    และเคร่ืองประดบั 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in  

                     Gems and Jewelry 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย : ช่ือเตม็ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 

 

    ช่ือย่อ วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ : ช่ือเตม็ Bachelor of Science (Material  

                   Science)     

                  ช่ือย่อ B.Sc. (Material Science) 

ภาษาไทย : ช่ือเตม็ วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณี 

                    และเคร่ืองประดบั) 

    ช่ือย่อ วท.บ. (อญัมณแีละ 

                    เคร่ืองประดับ) 

ภาษาอังกฤษ : ช่ือเตม็ Bachelor of Science (Gems  

                    and Jewelry)   

    ช่ือย่อ B.Sc. (Gems and Jewelry) 
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2. เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

โครงสรา้ง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552
 

เกณฑท์บวง 

พ.ศ.2548 

โครงสรา้ง 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

รายละเอียด หนว่ยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วย

กิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ย

กว่า 

30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ย

กว่า 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ย

กว่า 

97 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ย

กว่า 

104 

2.1  วิชาแกน  26  2.1  วิชาแกน   26 

2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์พ้ืนฐาน 

 16  2.1.1 วิชาแกน

วิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์พ้ืนฐาน 

 18 

2.1.2  วิชาพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้ 

 10  2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา  8 

2.2   วิชาเฉพาะ ไม่นอ้ย

กว่า 

70  2.2  วิชาเฉพาะดา้น ไม่นอ้ย

กว่า 

78 

2.2.1  วิชาเฉพาะสาขา  18  2.2.1  วิชาพัฒนาทกัษะ  

การเรียนรู้ 

 6 

2.2.2  วิชาเอกบงัคบั  43  2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน

บงัคบั 

ไม่น้อย

กว่า 

62 

2.2.3  วิชาเอกเลือก ไม่น้อย

กว่า 

10  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อย

กว่า 

10 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ย

กว่า 

6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ย

กว่า 

6 

รวม ไม่นอ้ย

กว่า 

133 120 รวม ไม่นอ้ย

กว่า 

140 
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3. รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

คณ 111   คณติศาสตร ์1 4(4-0-8) 

ไม่ม ี

ตดัออก 

ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การ

อนิทเิกรตฟังกช์ันหนึ่งตวัแปรและ การประยุกต์ 

ไม่ม ี

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

 อนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชันตัวแปรเดียว และ

การประยุกตป์ริพันธแ์ละการประยุกต์ 

 

ไม่ม ี

คณ 116   แคลคูลัส 2                3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริงอนุกรมก าลัง 

อนุกรมอนันต ์ฟังกช์ันหลายตัวแปร ลิมิต และความ

ต่อเนื่องของฟังกช์ันหลายตวัแปร อนุพันธย่์อย 

คณ 215  คณติศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์ 1 

ไม่ม ี

ตดัออก 

อนุพันธย่์อย อนิทกิรัลหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์

และอนิทกิรัลของฟังกช์ันค่าเวกเตอร์ประยุกต ์

ไม่ม ี

สถ 243 วิธกีารทางสถติ ิ              4(4-1-7) วิชาใหม่ 

 ความน่าจะเป็น การรวบรวมข้อมูล การชักตัวอย่าง 

การประมาณค่า การทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และ

สหสัมพันธ์เชิงเดียว วิชานี้ เน้นถึงการประยุกต์ของ

วิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป

ทางสถติ ิ

อป 151  ธรณวีิทยาเบื้องต้น            2(2-0-4) อป 151  ธรณวีิทยาเบื้องต้น          3(2-2-5) ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิ

ประวัติของธรณีวิทยา การก าเนิดของโลก โครงสร้าง

ภายในโลก ส่วนประกอบของเปลือกโลก หินและแร่

ประกอบหิน รวมทั้งการจ าแนกหินและแร่อย่างง่าย ดิน 

ซากดึกด าบรรพ์ ที่ส  าคัญ ธรณีโครงสร้าง ปรากฏการณ์

ทางธรณีวิทยาที่ เกิดขึ้ นบนโลก เช่น ภูเขาไฟระเบิด 

แผ่นดินไหว กระบวนการ เปล่ียนแปลงของผิวโลก เป็น

ต้น ระยะเวลาทางธรณี มาตราธรณีกาล (Geologic Time 

Scale) แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยาและ

ภาพตัดขวางบนแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และ ภาพจาก

ดาวเทียม การล าดับชั้ นหินเบื้ องต้นและธรณีวิทยา

ประเทศไทยโดยสัง เขป การส ารวจธรณี เบื้ อง ต้น 

ธรณวีิทยาสิ่งแวดล้อม การศึกษานอกสถานที่ 

ประวัตขิองธรณวีิทยา การก าเนิดของโลก โครงสร้าง

ภายในโลก ส่วนประกอบของเปลือกโลก หินและแร่

ประกอบหิน การจ าแนกและศึกษาสมบัติทาง

กายภาพของหินอคันี หินชั้น และหินแปร ซากดึกด า

บรรพ์ที่ส  าคัญ ธรณีโครงสร้าง ปรากฏการณ์ทาง

ธรณีวิทยาที่ เกิดขึ้ นบนโลก เช่น ภูเขาไฟระเบิด 

แผ่นดินไหว กระบวนการ เปล่ียนแปลงของผิวโลก 

เป็นต้น ระยะเวลาทางธรณ ีมาตราธรณกีาล การอ่าน

และการใช้แผนที่ภมูิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา และ

ภาพตัดขวางบนแผนที่ การใช้เขม็ทศิธรณี การแปล

ภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพจากดาวเทียม  การ

ล าดับชั้นหินเบื้ องต้นและธรณีวิทยาประเทศไทย
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อป 152   ปฏบิตักิารธรณวีิทยา       1(0-2-1) โดยสังเขป การส ารวจธรณีเบื้ องต้น ธรณีวิทยา

สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเรื่องการล าดับชั้นหินและค

รอสคตัติ้ง การฝึกปฏบิตักิารภาคสนามนอกสถานที่ 
การจ าแนกและศึกษาสมบัติทางกายภาพของแร่ประกอบ

หิน การจ าแนกและศึกษาสมบตัทิางกายภาพของหินอคันี 

หินชั้น และหินแปร ซากดกึด าบรรพ์ที่ส  าคญั การอ่านและ

การใช้แผนที่ภมูิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา การใช้เขม็ทศิ

ธรณี การท าภาพตัดขวางบนแผนที่ธรณี แผนที่ภูมิ

ประเทศ และแผนที่ธรณีวิทยา การแปลภาพถ่ายทาง

อากาศและภาพถ่ายดาวเทยีม ปฏิบัติการเรื่องการล าดับ

ชั้นหินและครอสคตัติ้ง การฝึกปฏบิตักิารภาคสนาม 

ไม่ม ี

อป 181 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลส าหรับ

ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั       1(1-0-2) 

วิชาใหม่ 

  

ศึกษาและวิพากษ์การสร้างจริยธรรมในองค์การ

ธุรกจิ แนวคิด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มต่ีอเป้าหมาย และ

รักษาประโยชน์ให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีขององค์กร โดย

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาระบบการจัดการภายใน

องค์กรเน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management 

Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employees’ 

Ethics)  ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบ มุ่งเน้น

การวิเคราะห์และประยุกตใ์ช้ในการพัฒนา 

อป 212 ปฏบิตักิารวัสดุศาสตร์ 1     1(0-2-4) อป 212 ปฏบิตักิารวัสดุศาสตร์ 1  1(0-2-4) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของ

โลหะ การทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น การทดสอบแรงดึง 

ความแข็ง  และการทดสอบการกระแทกเพ่ือดูความ

ทนทานต่อการแตกหักของวัสดุ 

หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้างจุลภาค

ของโลหะ การวัดขนาดเกรน การทดสอบสมบัติ

เชิงกล เช่น การทดสอบแรงดึง ความแขง็ และการ

วัดคุณสมบตัคิวามเหนียวของวัสดุ เป็นต้น 

อป 213 กระบวนการผลิตวัสด ุ         2(2-0-4) อป 213 กระบวนการผลิตวัสด ุ     2(2-0-4) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

ศึกษากระบวนการผลิตและขึ้นรปู และการใช้งานของวัสดุ

ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก เซรามิก แก้ว เหล็กและ

เหลก็กล้า วัสดุผสม เป็นต้น 

กระบวนการผลิตและขึ้นรูป และการใช้งานของวัสดุ

ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก เซรามิก แก้ว โลหะ 

วัสดุผสม วัสดุเฟร์โรอิเลก็ตริก และ การสังเคราะห์

อนุภาคนาโน เป็นต้น 

อป 214  ปฏบิตักิารวัสดุศาสตร์ 2      1(0-2-1) อป 214  ปฏบิตักิารวัสดุศาสตร์ 2   1(0-2-1) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

ศึกษาการขึ้ นรูปเย็น (cold working) การอบอ่อน 

(annealing) การเกดิผลึกใหม่ (recrystallization) และ

การโตของเกรน (grain growth) ของโลหะ ศึกษาการ

ทดสอบแบบไม่ท าลายชนิดต่างๆ และศึกษาการจ าแนก

พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ 

ศึกษาการขึ้นรูปเยน็ การอบอ่อน การเกิดผลึกใหม่ 

และการโตของเกรนของโลหะ ศึกษาการทดสอบ

แบบไม่ท าลายชนิดต่างๆ  ศึกษาการขึ้ นรูปเซรามิ

กแบบ slip รวมถึงศึกษาวิธกีารจ าแนกพอลิเมอร์ช

นิดต่างๆ 
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อป 235 การขึ้นตวัเรือน 1            1(1-0-2) อป 235 การขึ้นตวัเรือน 1           1(1-0-2) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการผลิตตวัเรือนเคร่ืองประดบั วิธกีารขึ้น

รูปเครื่องประดับอย่างง่าย อาทิ การรีด (Rolling) การ

เลื่อย (Sawing) การดึงลวด (Drawing) การเชื่อม 

(Soldering) การตีขึ้ นรูป  (Forging) การอบอ่อน 

(Annealing) การตอกหมุด (Riveting) การท าโซ่หรือ

สร้อย การล้างเคร่ืองประดับด้วยสารเคมี (Pickling) การ

ขัดหยาบ (Rough Polishing) การท าลวดลาย 

(Texturing) การค านวณเปอร์เซนตก์ารสญูเสยี 

เค ร่ืองมือและวั ส ดุ  ที่ ใ ช้ ในการผ ลิตตัว เ รือน

เครื่ องประดับ วิธีการขึ้ นรูป เครื่ องประดับใน

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ 

และเครื่องจักร งานดึงหลอด และเทคนิคการขึ้นรูป

ตามยุคสมยัต่างๆ วิธกีารเชื่อมเคร่ืองประดบัและการ

เลือกใช้โลหะชนิดต่างๆ ในการท าเครื่องประดบั 

อป 236 ปฏบิตักิารการขึ้นตวัเรอืน 1         2(0-4-2) อป 236 ปฏบิตักิารการขึ้นตวัเรอืน 1   2(0-4-2) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

การใช้เคร่ืองมอืในการขึ้นรปูและผลิตเครื่องประดับอย่าง

ง่าย 

การใช้เครื่องมือในการขึ้นรูปและผลิตเครื่องประดับ

อย่างง่าย อาทิ การรีด การเลื่อย การดึงลวด การ

เชื่อม การตขีึ้นรปู การอบอ่อน การตอกหมุด การท า

โซ่หรือสร้อย การล้างเคร่ืองประดับด้วยสารเคมี การ

ขัดหยาบ การท าลวดลาย การค านวณ เปอร์เซนต์

การสญูเสยี 

อป 253 ผลึกศาสตร์                     1(1-0-2) อป 152 ผลึกศาสตร์                    2(1-2-3) ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ
การปฎบิตั ิ

ประวัติความเป็นมาของผลึกศาสตร์ การก าเนิดผลึก 

สัณฐานวิทยาของผลึก การท าฉายาผลึก ชนิดของ

สมมาตรผลึก การจัดระบบผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่จุด และ

การจัดสเปซกรุป๊ 230 แบบ ความผิดปกติของโครงสร้าง

ผลึก การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของผลึกด้วยเทคนิค

รังสเีอก็ซ์ และสเปคโตรสโคปียูวี-วิสเิบลิ 

ประวัตคิวามเป็นมาของผลึกศาสตร์ การก าเนิดผลึก 

สณัฐานวิทยาของผลึก การท าฉายาผลึก ชนิดของ

สมมาตรผลึก การจัดระบบผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่จุด 

และการจัดสเปซกรุ๊ป 230 แบบ ความผิดปกติของ

โครงสร้างผลึก การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของ

ผลึกด้วยเทคนิครังสเีอก็ซ์ และสเปคโตรสโคปียูวี   วิสิ

เบิลศึกษาตัวอย่างผลึกรูปทรงต่างๆ จ าแนกชนิดแร่

ตามระบบผลึกและสมมาตรผลึก 

อป 254 ปฏบิตักิารผลึกศาสตร์        1(0-2-1) 

ศึกษาตัวอย่างผลึกรูปทรงต่างๆ จ าแนกระบบผลึกและ

สมมาตรผลึก การท าฉายาผลึก 

อป 254 แร่วิทยา                      2(2-0-4) อป 255 แร่วิทยา                   3(2-2-5) ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิ

ความหมายของแร่ ประวัติวิชาแร่ ความส าคัญเชิง

เศรษฐกจิของแร่ การตั้งชื่อแร่ คุณสมบตั ิกายภาพของแร่ 

เคมีของแร่ และการวิ เคราะห์แร่ด้วยเทคนิคชั้ นสูง 

ไดอะแกรม แสดงความ คงที่ของแร่ การก าเนิดและแหล่ง

แร่ วิทยาแร่เชิงระบบ อธิบายถึงการจัดจ าแนกกลุ่มแร่ 

และอธบิายถงึแร่แต่ละชนิดในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

เ ช่ น  ลั ก ษณ ะ ผลึ ก ศ า สต ร์  คุ ณ ส มบั ติ ก า ยภ า พ 

องค์ประกอบและโครงสร้าง ลักษณะเด่นที่ใช้จ าแนกการ

ก าเนิดและประโยชน์เป็นต้น 

ความหมายของแร่ ประวัติวิชาแร่ ความส าคัญเชิง

เศรษฐกิจของแร่ การตั้งชื่อแร่ คุณสมบัติ กายภาพ

ของแร่ เคมีของแร่ และการวิเคราะห์แร่ด้วยเทคนิค

ชั้นสูง ไดอะแกรม แสดงความคงที่ของแร่ การ

ค านวณและการเขียนเซลล์ฟอร์มูลาจากผลการ

วิเคราะห์ทางเคมขีองแร่ด้วยเครื่องอเิลก็ตรอนไมโคร

โพรป การน าข้อมูลองคป์ระกอบทางเคมมีาพลอตลง

ในไดอะแกรมแสดงความคงที่ของแร่ การก าเนิดและ

แหล่งแร่ วิทยาแร่เชิงระบบ อธบิายถึงการจัดจ าแนก
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อป 256 ปฏบิตักิารแร่วิทยา                 1(0-2-1) กลุ่มแร่ และอธิบายถึงแร่แต่ละชนิดในกลุ่มต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ เช่น ลักษณะผลึกศาสตร์ คุณสมบัติ

กายภาพ องคป์ระกอบและโครงสร้าง ลักษณะเด่นที่

ใช้จ าแนกการก าเนิดและประโยชน์และการตรวจสอบ

คุณสมบตักิายภาพของแร่ในหมู่ต่างๆ เป็นต้น 

คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ โครงสร้างแร่ การค านวณ

และการเขียนเซลล์ฟอร์มูลาจากผลการวิเคราะห์ทางเคมี

ของแร่ด้วยเครื่องอิเลก็ตรอนไมโครโพรป การน าข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมีมาพลอตลงในไดอะแกรมแสดง

ความคงที่ ของแร่ การบรรยาย และการตรวจสอบ

คุณสมบตักิายภาพของแร่ในหมู่ต่างๆ 

 

อป 381  บริหารธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั       

                                                       2(2-0-4) 

อป 281 บริหารธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั   

                                            2(2-0-4) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชาและ

รหัสวิชา 

ทฤษฎีการบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่ องประดับ 

หลักการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการ การตลาด

และการผลิต การจัดการด้านการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินธุรกิจ อัญมณีและเครื่ องประดับ การ

แข่งขันในอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของ

สภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการด าเนินธรุกจิ 

ทฤษฎีการบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

หลักการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการ 

การตลาดและการผลิต การจัดการด้านการเงิน 

กฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอัญ

มณีและเครื่องประดับ การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มี

ผลต่อการด าเนินธุรกิจ ศึกษาการเขียนแผนธุรกิจ

ขั้ น ต้ น โ ด ย ป ร ะ ม ว ล จ า ก ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร

บริหารธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

อป 382 อาชวีอนามยัและความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                               

                                                2(2-0-4) 

อป 282   อาชีวอนามยัและความปลอดภัยใน

อตุสาหกรรม                              2(2-0-4) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชาและ

รหัสวิชา 

ศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เกิดอุบัติเหตุและอนัตราย  ความเสี่ยงและการวิเคราะห์

ความเสี่ยง  ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคม ี

(MSDS) พิษวิทยาและโรคจากการท างาน การจัดการ

ของเสีย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เน้นใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานเคร่ืองประดบั 

สภาพแวดล้อมในการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อการ

เกดิอบุตัเิหตุและอนัตรายในการท างาน ข้อมูลความ

ปลอดภัยในการใช้สารเคม ีพิษวิทยาและโรคจากการ

ท างาน ศึกษาการบริหารความปลอดภัยและการ

จัดการของเสียในสถานที่ท างาน การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เน้นใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานเคร่ืองประดบั 

อป 219  โลหะวิทยากายภาพส าหรับเคร่ืองประดบั         

                                            2(2-0-4) 

อป 215 โลหะวิทยากายภาพส าหรับเคร่ืองประดบั                                           

                                             2(2-0-4) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชาและ

รหัสวิชา 

ศึกษาองค์ประกอบและสมบัติต่างๆ ของโลหะที่ใช้ผลิต

เคร่ืองประดบั โครงสร้างจุลภาคที่สมัพันธก์บักระบวนการ

ผลิต สมบัติเฉพาะตัวของโลหะที่ ใช้ในอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีต่อ

มาตรฐานของโลหะมีค่า (fineness และhallmark) ของ

โลหะมีค่า การเกิดสี ความแข็ง ความแข็งแรง การ

ประเภทและโครงสร้างผลึกของโลหะ ความผิดปกติ

ของโลหะ ที่มีผลต่อสมบัติของโลหะที่ใช้ในการผลิต

เคร่ืองประดับ โครงสร้างจุลภาคและแผนภาพเฟสที่

สัมพันธ์กับกระบวนการผลิตต่างๆ และกลไกการ

ปรับปรุงสมบัติเชิงกลในเครื่องประดับ มาตรฐาน

ความบริสุทธิ์และการตรวจสอบในอุตสาหกรรม
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ตรวจสอบโลหะมค่ีา และเทคโนโลยีการผลิต เครื่ อง ประดับ รวมถึงการศึกษาโลหะวิทยาและ

เทคโนโลยีการผลิตของโลหะอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดบัได้ 

อป 316 วัสดุนอกกลุ่มโลหะ                2(2-0-4) 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

ศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ สมบัติต่างๆ กระบวนการ

ผลิตและขึ้นรูป รวมทั้งประเภท และการประยุกต์ใช้งาน

ของวัสดุนอกกลุ่มโลหะ เช่น พอลิเมอร์ และเซรามกิ 

ไม่ม ี

อป 316 วสัดุพอลิเมอร์ส าหรับเคร่ืองประดบั                                         

                                          2(2-0-4) 

วิชาใหม่ 

กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ ชนิดต่างๆ ของพอลิ

เมอร์ กระบวนการขึ้ นรูปพอลิเมอร์แบบต่างๆ 

สมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์ และการประยุกต์ใช้ใน

อตุสาหกรรม   อญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

ไม่ม ี

อป 317 วัสดุเซรามกิเบื้องต้นส าหรับเคร่ืองประดบั                           

2(2-0-4) 

วิชาใหม่ 

ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

วัสดุเซรามิก ศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ สมบัติ

ต่างๆ กระบวนการผลิตและขึ้นรูป รวมทั้งประเภท

และการประ ยุกต์ ใ ช้ ง านของวัสดุ เ ซรามิกใน

อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

ไม่ม ี

อป 331 การขึ้นตวัเรือน2        1(1-0-2)  

ขั้นตอนการท าขนาดแหวน การขัดตกแต่งตัวเรือน

เคร่ืองประดับ การประกอบตัวเรือน การฝังประเภท

ต่างๆ และการประดบัอญัมณี เทคนิคการฝังตามยุค

สมยัต่างๆ 

วิชาใหม่ 

อป 338 ปฏบิตักิารการขึ้นตวัเรอืน 2                         

                                               2(0-6-0) 

อป 332 ปฏบิตักิารการขึ้นตวัเรอืน 2               

                                           2(0-4-2) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชาและ

รหัสวิชา 

ปฏบิัติการการท าขนาดแหวน (Ring Sizing) การขัดตก

แต่งตัวเรือนเครื่องประดับ การประกอบตัวเรือน การฝัง 

และการประดบัอญัมณ ี

การท าขนาดแหวน  การขัดตกแต่งตัวเรือน

เคร่ืองประดบั การประกอบตวัเรือน การฝัง และการ

ประดบัอญัมณ ี

อป 339 หล่อเคร่ืองประดบัเบื้องต้น    2(0-4-2) อป 333 หล่อเคร่ืองประดบัเบื้องต้น  1(1-0-2) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา

หน่วยกติ

ใหม่ และ

กระบวนการหล่อเครื่องประดับ ได้แก่ การอ่านแบบ การ

ออกแบบก้านทางเดินน ้าโลหะ การท าแม่พิมพ์ต้นแบบ 

การท าแม่พิมพ์ยาง การท ากระสวนขี้ผึ้ ง การท าแม่พิมพ์

ปูน การหล่อ การท าความสะอาดชิ้ นงานหล่อ การ

กระบวนการหล่อเครื่องประดับ ได้แก่ การอ่านแบบ 

การออกแบบก้านทางเดินน า้โลหะ การท าแม่พิมพ์

ต้นแบบด้วยแวกซ์และโลหะ การท าแม่พิมพ์ยาง การ

ท ากระสวนขี้ผึ้ ง การท าแม่พิมพ์ปูน การหล่อ การท า
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วิเคราะห์ปัญหางานหล่อเคร่ืองประดบั และการแก้ไข การ

ควบคุมคุณภาพงานหล่อโดยวิธีทางโลหะวิทยาส าหรับ

อตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั 

ความสะอาดชิ้ นงานหล่อ การวิเคราะห์ปัญหางาน

หล่อเครื่ องประดับและการแก้ไข การควบคุม

คุณภาพงานหล่อโดยวิธีทางโลหะวิทยาส าหรับ

อตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั 

รหัสวิชา 

อป 341  ปฏบิตักิารหล่อเคร่ืองประดบั       

                                            1(1-0-2) 

อป 334  ปฏบิตักิารหล่อเคร่ืองประดบั       

                                            2(0-4-2) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา

หน่วยกติ

ใหม่ และ

รหัสวิชา 

ขึ้นแบบแม่พิมพ์ด้วยพอลิเมอร์และพิมพ์โลหะ  การ

ออกแบบก้านทางเดนิน า้โลหะ การผ่ายาง การฉีดเทยีน

และการตดิต้นเทยีน  การผสมปูนและการอบปูน  การ

หล่อ   การท าความสะอาดและการขดัเพ่ือศึกษาคุณภาพ

ของการหล่อ การวิเคราะห์สภาพปัญหา  งานหล่อจาก

ชิ้นงานจรงิ 

ขึ้นแบบแม่พิมพ์ด้วยพอลิเมอร์และพิมพ์โลหะ การ

ออกแบบก้านทางเดนิน า้โลหะ การผ่ายาง การฉีด

เทยีนและการตดิต้นเทยีน การผสมปูนและการอบ

ปูน การหล่อ การท าความสะอาดและการขดัเพ่ือ

ศึกษาคุณภาพของการหล่อ การวิเคราะห์สภาพ

ปัญหางานหล่อจากชิ้นงานจริง 

อป 442 ชุบและเคลือบผวิ           2(2-0-4) อป 335 ชุบและเคลือบผวิ            1(1-0-2) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา

หน่วยกติ

ใหม่ และ

รหัสวิชา 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า  

อปุกรณแ์ละเคร่ืองมอืที่ใช้ในการชุบโลหะ การเตรียม

ผวิชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพ้ืน การชุบโลหะมค่ีา การ

ชุบเงนิ การชุบทอง การวิเคราะห์น า้ยาชุบโลหะ     การ

ควบคุมคุณภาพน า้ยาชุบโลหะ การชุบเคลือบผวิแบบไอ

กายภาพ  การขึ้นรปูด้วยไฟฟ้า และการบ าบดัน า้ทิ้งจาก

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

หลักการเบื้องต้นของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

อปุกรณแ์ละเคร่ืองมอืที่ใช้ในการชุบโลหะ การเตรียม

ผวิชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพ้ืน การชุบโลหะมค่ีา 

การชุบเงิน การชุบทอง การวเิคราะห์น า้ยาชุบโลหะ 

การควบคุมคุณภาพน า้ยาชุบโลหะ การชุบเคลือบผวิ

แบบไอกายภาพ การขึ้นรปูด้วยไฟฟ้า และการบ าบดั

น า้ทิ้งจากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

อป 443 ปฏบิตักิารชุบและเคลือบผวิ      

                                            1(0-2-1) 

อป 336 ปฏบิตักิารชุบและเคลือบผวิ        

                                            2(0-4-2) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา

หน่วยกติ

ใหม่ และ

รหัสวิชา 

ฝึกปฏบิตักิารเตรียมผวิชิ้นงานก่อนชุบ  การชุบรองพ้ืน 

การชุบโลหะมค่ีา การชุบเงนิ   การชุบทอง การควบคุม

คุณภาพน า้ยาชุบโลหะ 

ฝึกปฏบิตักิารเตรียมผวิชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรอง

พ้ืน การชุบโลหะมค่ีา การชุบเงิน การชุบทอง การ

ควบคุมคุณภาพน า้ยาชุบโลหะ 

อป 357 คุณสมบตัทิางแสงของแร่          

                                            1(1-0-2) 

อป 256 คุณสมบตัทิางแสงของแร่          

                                            2(1-2-3) 

ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิ

ศึกษาคุณสมบัติทางแสงของแร่ การประยุกต์คุณสมบัติ

ทางแสงของแร่ในการจ าแนกแร่ประกอบ หินจากแผ่นหิน

บาง  โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ แบบโพลาไรซ์ 

คุณสมบัติทางแสงของแร่ และปฏิบัติการ การ

ประยุกต์คุณสมบัติทางแสงของแร่ในการจ าแนก แร่

ประกอบ หินจากแผ่นหินบาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 

แบบโพลาไรซ์ การศึกษาแร่ภายใต้แสงแบบเพลน

โพลาไรซ์ (Plane-polarized light) รูปร่าง แนวแตก 

และแนวแยก รีลีฟ (Relief) ดชันีหักเห เบกกี้ ไลน์ ส ี

ล าดับการดูดกลืนสี การศึกษาแร่ภายใต้แสงแบบค

อป 358 คุณสมบตัทิางแสงของแร่            1(0-2-1) 

ปฏบิตักิารคุณสมบตัทิางแสงของแร่  ส่วน ประกอบ และ

การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ การศึกษาแร่ภายใต้

แสงแบบเพลนโพลาไรซ์ (Plane-polarized light): 
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รูปร่างแนวแตก และแนวแยก รีลีฟ (Relief) ดัชนีหักเห 

เบกกี้ ไลน์ สี ล าดับการดูดกลืนสี(Absorption scheme) 

การศึกษาแร่ภายใต้แสงแบบครอสโพลาไรซ์ (Crossed 

polarized light) ภายใต้ภาพแบบออโทสโคปิก 

(Orthoscopic) และโคโนสโคปิก (Conoscopic): การ

แทรกสอดของแสง, ช่วงมืด, การแฝด, ไบรีฟรินเจนซ์ 

(Birefringence), อินดีคาทริคส ์(Indicatrix) และภาพ

การแทรกสอด (Interference figures) และการวิเคราะห์

แร่จากแผ่นหินบาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ 

รอสโพลาไรซ์ ภายใต้ภาพแบบออโทสโคปิก และโค

โนสโคปิก การแทรกสอดของแสง, ช่วงมดื, การแฝด

, ไบรีฟรินเจนซ์(Birefringence), อนิดคีาทริคส ์และ

ภาพการแทรกสอด (Interference figures) และการ

วิเคราะห์แร่จากแผ่นหินบาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

แบบโพลาไรซ์ 

อป 362 วิเคราะห์อญัมณ ี1         1(1-0-2) อป 361  วิเคราะห์อญัมณ ี1          3(1-5-3) ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิ

ศึกษาคุณสมบตัทิางกายภาพของอญัมณี ลักษณะของอญั

มณ ีกลุ่ม  ประเภทและชนิดต่างๆ ศึกษาเครื่องมือในการ

วิเคราะห์อัญมณี เช่น กล้องวิเคราะห์อัญมณี รีแฟรกโต

มเิตอร์ โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป ไดโครสโคป 

คุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี ลักษณะของอัญ

มณ ีกลุ่ม ประเภท และชนิดต่างๆ อญัมณสีงัเคราะห์

ประเภท Flame Fusion อญัมณีประกบ ศึกษาและ

ฝึกปฏิบัติเครื่ องมือในการวิเคราะห์อัญมณี เช่น 

กล้องวิ เคราะ ห์อัญมณี  เครื่ องชั่ งหาค่าความ

ถ่วงจ าเพาะ เครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะทาง

แสง เช่น โพลาไรซ์สโคป  สเปค-โตรสโคป รีแฟรก

โตมเิตอร์ และไดโครสโคป 

อป 363 ปฏบิตักิารวิเคราะห์อญัมณ ี1       2(0-4-2) 

ฝึกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือหาลักษณะทาง

แสงของอัญมณี เช่น ใช้โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป 

เครื่องมือวัดค่าดัชนีหักเหของอัญมณี การหาคุณสมบัติ

ทางกายภาพของอญัมณี เช่น การใช้เครื่องชั่งหาค่าความ

ถ่วงจ าเพาะของอัญมณี และการใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือ

ฝึกวิเคราะห์เพ่ือแยกอัญมณีกลุ่ม  ประเภท และชนิด

ต่างๆ 

อป 362 เพชรและการประเมนิคณุภาพเพชร       

                                                  2 (1-0-2) 

อป 363 เพชรและการประเมนิคณุภาพเพชร    

                                             2 (1-3-2) 

ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร แหล่งก าเนิดของเพชร ตลาด

เพชร การประเมินคุณภาพของเพชรด้วยจรรยาบรรณใน

วิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ ตามหลักของ 4Cs คือ สี การ

เจียระไน ความสะอาดและน า้หนักกะรัต ชนิดของเพชร

เลียนแบบต่างๆ เพชรสังเคราะห์ และการปรับปรุง

คุณภาพเพชร 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร แหล่งก าเนิดของเพชร 

ตลาดเพชร หลักการประเมินคุณภาพของเพชร ตาม

หลัก 4Cs คือสี การเจียระไน ความสะอาด และ

น า้หนักกะรัต ชนิดของเพชรเลียนแบบต่างๆ เพชร

สงัเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพและการจ าแนก ฝึก

ปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชร 4Cs ด้วย

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ และการ

วิเคราะห์เพชรเลียนแบบ และที่ผ่านการปรับปรุง

คุณภาพประเภทต่างๆ 

อป 367 ปฏบิัติการเพชรและการประเมินคุณภาพเพชร                                     

1(0-3-0) 

ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชรด้วยจรรยาบรรณใน

วิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ โดยใช้หลัก 4Cs การวาดรูป

มลทนิและต าหนิเพชร การวัดขนาดเพชร และการจ าแนก

เพชรแท้และเพชรเลียนแบบ 
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อป 371 เจียระไนอญัมณ ี1      2(1-3-2) อป 371 เจียระไนอญัมณ ี1         2(1-3-2) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

พ้ืนฐานและหลักการเจียระไนเพชรและพลอย โดยศึกษา

โครงสร้างและลักษณะของเพชรดบิ กระบวนการเจียระไน

เพชร รปูแบบการเจียระไนเพชร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่

ใช้ในการเจียระไน การประมาณน ้าหนักเพชรเจียระไน 

ความสมัพันธร์ะหว่างสดัส่วนการเจียระไนกบัลักษณะทาง

แสงของเพชร ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ

เจียระไนพลอยตระกูลคอรันดัมและพลอยชนิดอื่นๆ เช่น 

ควอตซ์ เป็นต้น อุปกรณ์และเครื่องจักรในการเจียระไน

พลอย การประเมนิคุณภาพพลอยดิบ การตั้งน า้ และการ

รักษาน า้หนักพลอย ฝึกปฏบิัติการเจียระไนพลอยตระกูล

คอรันดัม ได้แก่ การตัดและการโกลนพลอย การแต่ง

พลอย การเจียระไนเหล่ียมด้านบนและด้านล่างของ

พลอย การขัดเงา การก าหนดสัดส่วนและการรักษา

น า้หนักพลอย 

พ้ืนฐานและหลักการเจียระไนเพชรและพลอย โดย

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ และลักษณะ

ทางแสงของเพชรและพลอยดิบที่มีความสมัพันธก์บั

สดัส่วนและรูปแบบการเจียระไน ศึกษารูปแบบการ

เจียระไนชนิดต่างๆ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเจียระไน กระบวนการเจียระไน และการ

ประมาณน ้าหนักเพชรและพลอยภายหลังการ

เจียระไน การประเมนิคุณภาพการเจียระไนของเพชร

และพลอย ฝึกปฏิบัติการเจียระไนพลอยเบื้ องต้น 

ได้แก่ การตัดและการโกลนพลอย การแต่งพลอย 

การเจียระไนเหล่ียมด้านบนและด้านล่างของพลอย 

การขัดเงา การก าหนดสดัส่วนและการรักษาน า้หนัก

พลอย และฝึกการคดัคุณภาพพลอยในประมาณมาก 

อป 315 เทอร์โมไดนามกิสข์องวสัดุ      2(2-0-4) อป 419 เทอร์โมไดนามกิสข์องวสัดุ    2(2-0-4) รหัสวิชา

ส าหรับ

แผนการ

เรียนใหม่ 

และการ

เปล่ียนแปล

งหมวดวิชา

เป็นวิชา

เลือก 

นิยามทางเทอร์โมไดนามกิส ์กฎข้อหนึ่ง ข้อสอง ของเทอร์

โมไดนามิกส ์ความจุความร้อนเอนทาลปี เอนโทรปี และ

กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามกิส ์การสมดุลระหว่างเฟส

ในระบบองคป์ระกอบเดี่ยว การค านวณหาเอนทาลปี และ

พลังงานอสิระ ปฏกิริิยาในระบบกา๊ซ ปฏกิริิยาระหว่างการ

ควบแน่นของสาร บริสุทธิ์ กับภาคก๊าซ พฤติกรรมของ

สารละลาย สมดุลของ องคป์ระกอบในการละลายและการ

ประยุกต ์ใช้ทางโลหการ 

นิยามทางเทอร์โมไดนามกิส ์กฎข้อหนึ่ง ข้อสอง ของ

เทอร์โมไดนามิกส ์ความจุความร้อนเอนทาลปี เอน

โทรปี และกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ การ

สมดุลระหว่างเฟสในระบบองค์ประกอบเดี่ยว การ

ค านวณหาเอนทาลปี และพลังงานอสิระ ปฏกิริิยาใน

ระบบกา๊ซ   ปฏิกิริยาระหว่างการควบแน่นของสาร 

บริสุทธิ์  กับภาคก๊าซ พฤติกรรมของสารละลาย 

สมดุลของ องค์ประกอบในการละลายและการ

ประยุกต ์ใช้ทางโลหการ 

ไม่ม ี

อป 429  การเปล่ียนเฟสในของแขง็   2(2-0-4) วิชาใหม่ 

การแพร่ และ จลนศาสตร์ของการก่อนิวเคลียส การ

โตของนิวเคลียส Interface migration การจ าแนก

การเปล่ียนเฟสในของแขง็ การเปล่ียนเฟสแบบอาศัย

การแพร่ และไม่อาศัยการแพร่ 

วทศ 411 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์            

                                            1(0-2-1) 

อป 401 สมัมนาทางด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดบั                         

                                           1(0-2-1) 

เปล่ียนแปล

งหมวดวิชา 

ศึกษาค้นคว้าบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม 

ศึกษาค้นคว้าบทวิจัยทางวัสดุศาสตร์ อัญมณีและ

เคร่ืองประดบั และวิเคราะห์ วิจารณผ์ลงานวิจัย และ

เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่

ประชุม 
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วทศ 422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต ์              

                                               3(0-6-0) 

อป 402 โครงงานทางอญัมณแีละเคร่ืองประดบั  

                                      2(0-4-2) 

เปล่ียนแปล

งหมวดวิชา 

ศึกษาค้นคว้าก าหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการ

ทดลองด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต ์แล้วน ามาเรียบเรียง

เป็นเอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพร่ในที่สาธารณะ 

อนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

ศึกษาค้นคว้า ก าหนดปัญหาวิจัย และการออกแบบ

การทดลอง การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

ทางด้านวัสดุศาสตร์ อญัมณ ีและเครื่องประดับ แล้ว

น ามาเรียบเรียงเป็นรายงาน อันเป็นประโยชน์ต่อ

วิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ 

อป 434 การออกแบบเคร่ืองประดบัด้วยคอมพิวเตอร์ 2                           

                                            2(0-4-2) 

อป 434 การออกแบบเคร่ืองประดบัด้วย

คอมพิวเตอร์ 2                            2(0-4-2) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา ศึกษาและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อื่นๆ) เพ่ือการ

ออกแบบเครื่องประดับแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถ

วิเคราะห์แบบวาดมือ เพ่ือแปลงเป็นภาพ 3 มิติ ด้วย

โปรแกรม เพ่ือการน าไปพิมพ์แบบออกจากเครื่องสร้าง

ต้นแบบแบบรวดเรว็ หรือเคร่ืองตดัแวกซ์ 

ศึกษาและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพ่ือ

การท าพิมพ์จากเครื่องสร้างต้นแบบจากเรซิ่น หรือ

ขี้ผึ้ ง และการวิเคราะห์สัดส่วน รูปทรง ของต้นแบบ 

จากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้

เหมาะสมส าหรับการหล่อเพ่ือท าต้นแบบ และการใช้

งานจริงในโรงงานเคร่ืองประดบั 

อป 441 เคร่ืองประดบัแฟชั่น        2(2-0-4) อป 441 เคร่ืองประดบัแฟชั่น       2(2-0-4) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

ประวัติเครื่องประดับแฟชั่น ประเภทของเครื่องประดับ

แฟชั่น วัสดุอื่นๆ ที่สามารถน ามาผลิตเป็นเคร่ืองประดับ 

เ ช่ น  หนั ง  กร ะดาษ  เ ป็ น ต้น  กระบวนกา รผลิ ต

เคร่ืองประดบัแฟชั่น ตลอดจนความสมัพันธ ์ระหว่างการ

ออกแบบเครื่องประดับกบัแฟชั่นเสื้อผ้าและบุคลิกผู้สวม

ใส ่

ประวัติเคร่ืองประดับแฟชั่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ธุ ร กิ จ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แ ฟ ชั่ น  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

เคร่ืองประดับแฟชั่น วัสดุอื่นๆ ที่สามารถน ามาผลิต

เป็นเครื่องประดับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับ

แฟชั่น ตลอดจนความสมัพันธ ์ระหว่างการออกแบบ

เคร่ืองประดบักบัแฟชั่นเสื้อผ้าและบุคลิกผู้สวมใส่ 

อป 447 เทคโนโลยีวัสดใุนงานศลิปะ         

                                            2(1-2-3) 

อป 447 เทคโนโลยีวัสดใุนงานศลิปะ         

                                            2(1-2-3) 

ปรบัปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา ความสมัพันธข์องวัสดุและเทคโนโลยีในงานศิลปะ การขึ้น

รูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การขึ้ นรูปด้วยแรงดันสูง 

เทคนิคการตกแต่งเชิงกล การขึ้นรูปด้วยผงส าหรับงาน

เคร่ืองประดบั การเชื่อมแบบกลและแบบบดักรี การเชื่อม 

การเคลือบผิวด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและทางไอ และการ

อภิปรายเทคนิคใหม่ๆ 

ความสัมพันธ์ของวัสดุและเทคโนโลยีในงานศิลปะ 

เช่น เทคนิคการขึ้นรูปแบบโมกูเม่กาเน่ เทคนิคการ

ท าอโนไดซิงค์ เป็นต้น การควบคุมการผลิตแบบ

ปฐมภูมิและทุติย-ภูมิ กับความสัมพันธ์ของความ

ร้อน เทคนิคการตกแต่งเชิงกล การเชื่อม และการ

อภิปรายเทคโนโลยีวัสดุควบคู่กับนวัตกรรมใหม่ๆ 

ทางศิลปะ 

อป 461 วิเคราะห์อญัมณ ี2       1(1-0-2) อป 362 วิเคราะห์อญัมณ ี2        3(1-5-3) ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

คุณลักษณะของอญัมณีที่หายาก (Chart B ตามรายการ

ชื่อ   อญัมณขีองสถาบันอญัมณีศาสตร์ของอเมริกา) การ

ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์อญัมณีที่หายาก (Chart B) 

แยกจาก  Chart A การปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า

คุณลักษณะของอญัมณหีายาก (Chart B ตามรายการ

ชื่ออัญมณีของสถาบันอัญมณีศาสตร์ของอเมริกา     

GIA) การปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของอัญ

มณด้ีวยวิธกีารต่างๆ เช่น การใช้ความร้อน การอาบ
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ของอญัมณีด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ความร้อน การอาบ

รังส ีการเคลือบผวิหน้า เป็นต้น 

รังสี การเคลือบผิวหน้า เป็นต้น อัญมณีสังเคราะห์

ประเภทต่างๆ และการจ าแนก ฝึกปฏิบัติการใช้

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์อัญมณีที่หายาก แยกจาก 

อญัมณีใน Chart A วิเคราะห์จ าแนกอัญมณีที่ผ่าน

การปรับปรงุคุณภาพ และอญัมณสีงัเคราะห์ประเภท

ต่างๆ 

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิอป  465 ปฏิบั ติ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์อัญมณี  2                 

2(0-4-2) 

ฝึกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกอญัมณีหา

ยาก อญัมณทีี่ผ่านการปรับปรงุคุณภาพอญัมณสีงัเคราะห์ 

อป 468 ประเมนิคุณภาพและราคาพลอย            

                                              1(1-0-2) 

อป 468 ประเมนิคุณภาพและราคาพลอย      

                                            2 (1-3-2) 

 

ศึกษาเกี่ยวกบัการประเมนิคุณภาพพลอยในแง่ต่างๆ เช่น 

สี การเ ล่นแสง ความสะอาด รูปร่าง การเจียระไน 

ปรากฎการณ์และการประ เมินราคาพลอย ด้ วย

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ ทั้งที่เป็นพลอย

เจียระไนเหล่ียม หลังเบี้ ย พลอยโปร่งใส โปร่งแสง ทึบ

แสง และมุก 

ศึกษาการประเมินคุณภาพพลอยตามหลักการ

ประ เมิน  เ ช่น  สี  ความสะอาด การ เจี ยระไน 

ปรากฏการณ์ และน ้าหนัก ทั้งพลอยที่ เจียระไน

เหล่ียม หลังเบี้ ย พลอยโปร่งใส โปร่งแสง ทึบแสง 

และพลอยอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพ

พลอย ด้วยเครื่องมือต่างๆ ประเมินสี  ทัง Hue, 

Tone และ Saturation ประเมินความสะอาดทั้ง

มลทินภายในและต าหนิภายนอก ประเมินการ

เจียระไนทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และประเมินราคา

พลอยด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพนักอญัมณศีาสตร์ 

ควบรวมวิชา

เพ่ือ

ปรับปรงุ กล

ยุทธก์าร

เรียนการ

สอน ของ

ทฤษฎแีละ

การปฎบิตั ิ

อป 469 ประเมนิคุณภาพและราคาพลอย            1(0-

2-2) 

ฝึกการประเมนิคุณภาพพลอยด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ

นกัอญัมณศีาสตร์ ทั้งที่เจียระไนเหล่ียมและเจียระไนหลัง

เบี้ ย ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ประเมินคุณภาพพลอย 

ตามหลักการประเมิน ดูสี มลทนิภายใน ต าหนิภายนอก

และการเจียระไน 

อป 477 เจียระไนอญัมณ ี2            2(1-2-3) อป 477 เจียระไนอญัมณ ี2         2(1-2-3) ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา 

การออกแบบเหล่ียมเจียระไนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการเจียระไนพลอยให้ได้สดัส่วนมาตรฐาน เทคนิค

การเจียระไนเหล่ียมโค้ง การตรวจสอบ และการวิเคราะห์

สัดส่วนของเหล่ียมพลอย  เ พ่ือเจียระไนแก้ไขและ

ปรับปรงุลักษณะทางแสงของพลอย 

การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการ

ออกแบบเหล่ียมเจียระไนอัญมณี การใช้เคร่ืองมือ

กึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ และ/หรือเทคโนโลยีอื่นช่วย

ในการเพ่ิมคุณค่าอัญมณี การตรวจสอบและการ

วิเคราะห์สดัส่วนของเหล่ียมพลอย หาวิธีการแก้ไข

และปรับปรงุเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าของอญัมณี 

ไม่ม ี

อป 478  การประเมนิคุณภาพเพชรและพลอยก้อน                                     

2(1-2-3) 

วิชาใหม่ 

ศึกษาลักษณะ และสมบัติของก้อนเพชรและพลอย

ประเภทต่างๆ เพ่ือการจ าแนกชนิดของอญัมณี และ

สามารถประเมินคุณภาพของเพชรและพลอยก้อน

เพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ เช่น การวางแผนการ

เจียระไน การประเมนิราคาวัตถุดบิ เป็นต้น 

ไม่ม ี อป 479 การประเมนิคุณภาพอญัมณเีชิงพาณชิย์   วิชาใหม่ 
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                                            2(1-2-3) 

หลักการประเมินคุณภาพอัญมณีในเชิงการค้า เช่น 

การจ าแนกชนิดอัญมณี และการประเมินคุณภาพ

โดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน (เช่น ลูป) การประเมิน

คุณภาพอัญมณีเป็นห่อ (จ านวนมาก) การตีราคา

แบบเป็นห่อตามเกรดของอัญมณี การประเมิน

คุณภาพอญัมณีที่มีขนาดใหญ่หรือเลก็กว่าปกติ เป็น

ต้น 

อป 483 การจัดการการตลาดอญัมณแีละเคร่ืองประดบั                              

2(2-0-4) 

อป 483 การจัดการการตลาดอญัมณแีละ

เคร่ืองประดบั                           2(2-0-4) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา หลักการและทฤษฎกีารบริหารจัดการการตลาดอญัมณี

และเคร่ืองประดบั แนวคดิทางการตลาด สภาพแวดล้อม

ทางการตลาด การวเิคราะห์ SWOT คู่แข่งทางการตลาด 

พฤตกิรรม ผู้บริโภคและการท าวิจัยพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย และการสง่เสริมการตลาด และการ

วางแผนทางการตลาด เพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขนัใน

อตุสาหกรรม อญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

หลักการและทฤษฎกีารบริหารจัดการการตลาด  อญั

มณแีละเคร่ืองประดบั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทางการตลาด SWOT คู่แข่งทางการตลาด และ

พฤตกิรรม ผู้บริโภค ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด กรณศีึกษาและการวางแผน

ทางการตลาด เพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขนัใน

อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

อป 484 การตดิต่อสื่อสารส าหรับธรุกจิอญัมณแีละเคร่ือง 

ประดบั                            2(2-0-4) 

อป 484 การตดิต่อสื่อสารส าหรับธรุกจิอญัมณแีละ

เคร่ือง ประดบั                   2(2-0-4) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา รู ป แบบก า ร ติ ด ต่ อสื่ อ ส า ร ใ น ธุ ร กิ จ อัญ มณี แ ล ะ

เครื่ องประดับ ทฤษฎีการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความสัมพันธ์

ระหว่างธรุกจิกบัคู่ค้าหรือกบัผู้บริโภค การประชาสมัพันธ์

ธุรกิจ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการประชุม เป็นต้น 

ความส าคัญของการท าคลังข้อมูลทางธุรกิจ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารทางธรุกจิ 

รูปแบบการติดต่อสื่ อสารในธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับ ทฤษฎีการสื่อสารทางธุรกจิ เช่น การ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความสมัพันธ์

ร ะห ว่ า ง ธุ รกิ จกับคู่ ค้ า หรื อกับผู้ บริ โ ภค  กา ร

ประชาสมัพันธธ์ุรกิจ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการ

ประชุม เป็นต้น กรณีศึกษาและการวางแผนทางการ

สื่อสารการตลาด เพ่ือการได้เปรียบในการแข่งขันใน

อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

อป 485 ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบัระหว่างประเทศ                                  

2(2-0-4) 

อป 485 ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบัระหว่าง

ประเทศ                               2(2-0-4) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา แนวคดิและทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อม

ที่มผีลกระทบต่อธรุกจิระหว่างประเทศ การบังคับควมคุม

ธุรกิจและการรวามกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี พิธีการศุลกากร เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

กับการน าเข้า-ส่งออก กลยุทธ์การน าเข้า-ส่งออก การ

แนวคิดและทฤษฎีเบื้ องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่าง

ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

ระบบ การเงินและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ศึกษา

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ข้อบังคับควมคุมธุรกิจระหว่างประเทศ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี พิธีการศุลกากร เอกสารที่
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จัดการการตลาด การผลิตเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 4P 

ส าหรับการตลาดระหว่างประเทศและกรณศีึกษา 

เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก ศึกษากลยุทธ์การ

น าเข้า-ส่งออก การจัดการการตลาด การผลิตเพ่ือ

การค้าระหว่างประเทศ และกรณศีึกษา 

อป 486 ธรุกจิอญัมณแีละเคร่ืองประดบัในประเทศ 

                                        1(1-0-2) 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

กระบวนการด าเนินธุรกิจภายในประเทศทั้งการค้าปลีก

และค้าส่ง องค์กรในการควบคุมและสนับสนุนในการท า

ธุรกิจในประเทศ  ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน 

ระบบการเงิน บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท า

ธุรกิจ ระบบภาษีทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการท าธุรกิจ

ภายในประเทศ 

ไม่ม ี

อป 486 การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสส์  าหรับธรุกจิอญั

มณแีละเคร่ืองประดบั      2(2-0-4) 

วิชาใหม่ 

หลักการเบื้ องต้น องค์ประกอบ ประเภทของการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแลกเปล่ียนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้ องต้นในการจัดการทาง

ธุรกิจรูปแบบใหม่ การใช้อนิเทอร์เนต็กบัธุรกิจ การ

สร้างระบบร้านค้าบนระบบอนิเทอร์เนต็ การซื้ อขาย

และแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ ระบบความ

ปลอดภัย การตรวจสอบ ระบบการจัดส่งสนิค้าและ

การตดิตาม ระบบการรับ – จ่ายเงินบนอนิเทอร์เนต็ 

กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนฝึก

ปฏบิตักิารพัฒนาระบบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์

อป 487 สัมมนาการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ                           

1(0-2-1) 

ไม่ม ี

ยกเลิก 

กรณีศึกษาปัญหาทางการตลาดของอุตสาหกรรมอญัมณี

และเครื่ องประดับทั้ งในระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศ การวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายร่วมเพ่ือน าเสนอวิธี

และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา รวมถึงปัญหาด้าน

อุตสาหกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอัญมณีและ

เคร่ืองประดบั 

ไม่ม ี

อป 487 การจัดการการขาย       2(2-0-4) วิชาใหม่ 

ความส าคัญของเทคนิคการขาย กลยุทธ์การวาง

แผนการขาย การเสนอขายและการจูงใจ การฝึกหัด

การขาย การปิดการขาย การติดตามผล การให้

ผลตอบแทนการขาย บริการหลังการขาย และการใช้
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เทคโนโลยีทันสมัยที่ เกี่ยวข้องกับงานขาย การ

ประเมนิประสทิธภิาพของพนักงานขาย จรรยาบรรณ

การขาย 

อป 488 บริหารการผลติอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

                                             2(2-0-4) 

อป 488 บริหารการผลิตอญัมณแีละเคร่ืองประดบั                         

3(2-2-5) 

ปรับปรงุ

ค าอธบิาย

รายวิชา หลักการและทฤษฏีในการบริหารจัดการกระบวนการ

ผลิตอัญมณีและเครื่ องประดับ การวางแผนและการ

ออกแบบกระบวนการผลิต กลยุทธ์การเลือกท าเลที่ตั้ง

และการจัดวางผัง     การวางแผนการผลิตรวมและการ

จัดการการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนงาน

การผลิต การวางแผนก าลังการผลิต และการฝึกบริหาร

จั ด ก า รบ ริษั ท จ า ลอ ง เ กี่ ย ว กับ ธ รุ กิ จ อัญมณี แ ล ะ

เคร่ืองประดบั 

หลักการและทฤษฏีในการบริหารจัดการการผลิต 

การวางแผนโครงการ การวางแผนทรัพยากร และ

การวางแผนกลยุทธ์บริหารกระบวนการผลิต การ

บริหารความสญูเสยี การวางแผนก าลังการผลิตการ

วางแผนการผลิตรวม การบริหารระบบโลจิสติกส ์

และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการลดต้นทุน

และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  ฝึกปฏิบัติการ

บริ ห า รจั ดก า รธรุ กิ จ จ า ลองท า งอัญมณีแล ะ

เคร่ืองประดบั 

ไม่ม ี

อป 492 การวางแผนทรัพยากรองคก์รส าหรับ

โรงงานอญัมณแีละเคร่ืองประดบั      3(2-2-5) 

วิชาใหม่ 

ความรู้ ด้านแนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

กระบวนการจัดการทางการผลิตที่เชื่อมโยงหน้าที่

ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การวางแผน

ความต้องการวัสดุ และก าลังการผลิต การจัดตาราง

การผลิ ตและกา รควบคุมกา รผลิต  โดยกา ร

ประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัซอฟทแ์วร์ 
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(ร่าง) 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

 

๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา  

 ช่ือสาขา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ช่ือสาขาวิชา  ๑.๑   คณติศาสตร์ 

  ๑.๒   เคมี 

  ๑.๓   ชีววิทยา 

  ๑.๔   ฟิสกิส ์

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ๒.๑ คณติศาสตร์ 

  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณติศาสตร์) 

   วท.บ. (คณติศาสตร์) 

  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Mathematics) 

   B.Sc. (Mathematics) or B.S. (Mathematics) 

 ๒.๒ เคมี  

  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

   วท.บ. (เคมี) 

  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Chemistry) 

   B.Sc. (Chemistry) or B.S. (Chemistry) 

 ๒.๓ ชีววิทยา  

  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

   วท.บ. (ชีววิทยา) 

  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biology) 

   B.Sc. (Biology) or B.S. (Biology) 

 ๒.๔ ฟิสกิส ์ 

  ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสกิส)์ 

   วท.บ. (ฟิสกิส)์ 

  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physics) 

   B.Sc. (Physics ) or B.S. (Physics) 
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๓. ลกัษณะของสาขา 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) หรือที่เรียกกนัทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นพบความ

จริง 

ในธรรมชาติโดยการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์และใช้ระเบียบวิธวีิทยาศาสตร์และทศันคติวิทยาศาสตร์ 

ในการเกบ็ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์  ตีความ  ใช้พลังเหตุผลและระบบตรรกศาสตร์ในการสรุปเป็น 

ความรู้   ทฤษฎี  และกฎเกณฑ์ความสมัพันธ์ระหว่างสรรพสิง่ที่เรียกว่ากฎธรรมชาติ  (natural  law)  เพ่ือ 

อธบิายความสมัพันธร์ะหว่างสรรพสิ่งเหล่าน้ัน  ความรู้วิทยาศาสตร์ถอืว่ามีความน่าเช่ือถอืสงูมากเพราะ 

ความเป็นสภาวะวิสยั  (objectivity)  แม่นตรง และสามารถพิสจูน์ซ า้ได้  ส่วนคณติศาสตร์ (mathematics)   

เป็นภาษาและ เคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพสงูในการน าไปอธบิายศาสตร์ต่าง ๆ  ได้ชัดเจน  มีหลักการที่

ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  คณติศาสตร์สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเข้า

ด้วยกนั  

โดยใช้แนวคดิเชิงปรัชญา  โครงสร้างนามธรรม  และการให้เหตผุลเชิงตรรกศาสตร์จนอาจกล่าวได้ว่า 

คณติศาสตร์เป็นรากฐานที่ส าคัญของศาสตร์ทั้งปวง  ความน่าเช่ือถือ  และความแม่นย าในการค้นพบ 

ความจริงของธรรมชาติในสาขาวิชาฟิสกิส ์ เคมี  ชีววิทยา  และคณติศาสตร์  ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

ประดิษฐกรรมที่อ านวยประโยชน์สขุมหาศาลต่อคุณภาพชีวิตในสงัคมมนุษย์ดังที่ประจักษ์ให้เหน็ทั่วไป 

ลักษณะสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในภาพรวมแสดงได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

 

ระบบรากฐานของวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

       

 

      

 

ผลไมห้รือประโยชน์ท่ีพึงไดเ้กิดจากการประยกุต์
ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บนฐานความ
เขา้ใจธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึงและความคิดสร้างสรรค์
ผนวกกบัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ี

จากฐานความรู้ร่วมกนัเกิดการพฒันาแตกก่ิงกา้น
เป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ 

โคนตน้ไม ้หมายถึงความรู้ท่ีเป็นฐานร่วมกนัใน
การศึกษาธรรมชาติดา้นกายภาพและชีวภาพโดยเฉพาะ
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ระบบรากท่ีเขม้แขง็เกิดจากการพฒันาพลงัความคิด 
พลงัเหตุผล ทศันคติวิทยาศาสตร์  ตรรกวิทยา และศิลป
ศาสตร์ จนเกิดปัญญาในการเขา้ถึงความจริงท่ีมีอยูแ่ลว้ 
และการคน้พบความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
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 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์อาจเปรียบได้กบัการเจริญเติบโตของต้นไม้  รากดที า

ให้พืชเจริญเตบิโตดีจนผลิดอกออกผลได้ฉันใด  รากฐานที่ดีของวิทยาศาสตร์ย่อมท าให้วิทยาศาสตร์

เจริญเตบิโตดี ดังนั้นหลักวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์พ้ืนฐาน ท าให้พัฒนาทศันคตวิิทยาศาสตร์ รวมกบัวิชาปรัชญาและภาษาอังกฤษช่วยให้นักศกึษา

เข้าถึงแหล่งความรู้   เข้าใจเนื้ อหารู้จักคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์จนถึงระดับค้นพบความรู้ ใหม่เพ่ือ

ประยุกตใ์นกจิการต่าง ๆ   

ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาตไิด้ 

ในปัจจุบันการเปิดสอนหลักสตูรสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นและมีความ

หลากหลาย  ดังน้ันเพ่ือให้การผลิตบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาในหลักสตูรสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์

บรรลุมาตรฐานน าไปสู่การผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถอย่างเหมาะสม อกีทั้งเพ่ือให้แต่ละ

สถาบันอุดมศึกษามีโอกาสพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับเอกลักษณข์องตนได้  การจัดท ากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถูกใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนา

หลักสตูร  ทั้งน้ีแต่ละสถาบันควรพัฒนารายละเอยีดของหลกัสตูรให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นภายใต้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกนั 

๓.๑  สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

      วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเคร่ืองมือที่มีประสทิธภิาพสงูในการน าไปอธบิายศาสตร์ต่าง ๆ  

ได้ชัดเจน  มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  คณิตศาสตร์สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่า 

ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญา  โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตผุลเชิง

ตรรกศาสตร์  จนอาจกล่าวได้ว่าคณติศาสตร์เป็นรากฐานที่ส าคัญของศาสตร์ทั้งปวง  ทฤษฎีต่าง ๆ  ในทาง

วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  พาณชิยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์  ถ้าสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะท าให้ทฤษฎีเหล่าน้ันเป็นที่ยอมรับเช่ือถอื

และน าไปอ้างอิงได้ 

การจัดการศึกษาในสาขาคณติศาสตร์ในระดับอดุมศึกษา จึงเป็นไปเพ่ือให้ผู้ส าเรจ็การศึกษา

ทางด้านนี้ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  และการให้เหตผุลอย่างถูกต้องตามหลักคณติศาสตร์  รวมทั้ง 

มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเช่ือมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกดิข้ึนในโลก

ได้อย่างลึกซึ้ ง  และสามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางคณติศาสตร์ ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
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 รายละเอยีดของหลักสตูรในสาขาวิชาคณติศาสตร์ อาจเกี่ยวข้องกบัองคค์วามรู้บริสทุธิ์หรือ 

องค์ความรู้ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกบัองค์ความรู้ในศาสตร์อื่นได้  ซ่ึงแต่ละสถาบันอาจก าหนดช่ือ

สาขาวิชาและช่ือปริญญาแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในกรอบนี้ ได้ 

๓.๒  สาขาวิชาเคมี  

วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองคป์ระกอบ  โครงสร้าง  สมบัติ  และการเปล่ียนแปลงที่

เกดิข้ึนของสสาร  มุ่งศกึษา  และท าความเข้าใจถงึกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกดิข้ึนในธรรมชาติ  และที่อยู่รอบ   

ตัวเรา  ดงันั้นการจัดการศกึษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้ส าเรจ็การศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถอธิบายพ้ืนฐานเกี่ยวกบัสสารและกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกดิข้ึนตั้งแต่ระดับอะตอม  โมเลกุล  

จนถงึสสารในระดับมหภาค  สามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และแก้ปัญหา  อนัจะน าไปสู่การพัฒนา  และ 

สร้างองคค์วามรู้ใหม่  มทีกัษะด้านปฏิบัติการ  สามารถเลือกใช้วิธแีละเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม  สามารถ

บูรณาการความรู้และทกัษะทางเคมีเข้ากบัศาสตร์อื่น ๆ  โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

วิชาเคมีแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังน้ี   เคมีเชิงฟิสกิส ์  เคมีอนินทรีย์   เคมีอนิทรีย์   เคมีวิเคราะห์ 

และชีวเคมี  นอกจากนี้ ยังมีสาขาย่อย ๆ ทางเคมีที่มีลักษณะของการน าความรู้ทางเคมีไปบูรณาการกบัวิชาอื่น

เช่น  เคมีเวชภัณฑ์  เคมีสิ่งแวดล้อม  วัสดุศาสตร์  เคมีนิวเคลียร์  เคมีเกษตร  เป็นต้น 

๓.๓ สาขาวิชาชีววิทยา  

วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้ เกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพ้ืนฐานของ 

ชีวิตพัฒนาการด้าน  ความคิด  พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น  ฟิสกิส์ 

เคมี  ธรณีวิทยา  เป็นต้น  ช่วยให้นักชีววิทยาสามารถเข้าใจสายสมัพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิง่มีชีวิต

(phylogenetic  relationship)  ซึ่งสามารถน าไปอธบิายพฤติกรรมของชีวิต  และพฤติกรรมความสมัพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อมได้ถึงแก่นแท้ของความจริงมากยิ่งขึ้นหรือ  กล่าวอกีนัยหน่ึงกค็ือมีความ 

เข้าใจได้ลึกซึ้ งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต  (level  of  biological  organization)   และสดุท้าย 

เกดิความส านึกและตระหนักถึงความสมัพันธอ์ย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต 

การศกึษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจ าเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลมุหลักความรู้ ชีววิทยา 

ขั้นพ้ืนฐาน   ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัตเิพ่ือสามารถน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดบัสงู   ซ่ึงเป็น 

กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือน าไปประยุกตก์บัศาสตร์อื่นเพ่ือความทนัสมัยและทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและเพ่ือประโยชน์ในมิตกิารบริหารจัดการ  สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร 

ชีวภาพอย่างมีประสทิธภิาพเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
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๓.๔ สาขาวิชาฟิสกิส ์

วิชาฟิสกิสเ์ป็นวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสมัพันธข์องปริมาณทางกายภาพ

ต่าง ๆ  ในปรากฏการณธ์รรมชาติ  ด้วยหลักของเหตุและผลที่เช่ือมโยงตรงกนั  เพ่ือท าความเข้าใจ  อธบิาย

และคาดการณค์วามเป็นไปของปรากฏการณน์ั้น ๆ  โดยอาศัยการสงัเกตและทดลอง  หรือวิธทีาง

ตรรกศาสตร์และคณติศาสตร์  ต้ังแต่ในระบบที่มีขนาดเลก็มาก  เช่น  ระบบของอนุภาคมูลฐาน  ไปจนถึง

ระบบขนาดใหญ่มาก คือ  เอกภพ  เพ่ือหาค าตอบที่ชัดแจ้ง  แล้วสรุปเป็นองคค์วามรู้  ที่น าไปสู่การปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของมนุษยชาตแิละเพ่ือการเติมเตม็ปัญญา  นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์

ธรรมชาตต่ิาง ๆ  สามารถน าไปสู่การประดษิฐ์คดิค้นนวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆได้  วิชาฟิสกิสน้ี์มี

ความเกี่ยวข้องและหรือเป็นพ้ืนฐานของศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  คณติศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  วิศวกรรมศาสตร์

และศาสตร์ในทางการแพทย์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. คุณลกัษณะของบณัฑิตทีพ่ึงประสงค ์

 ลักษณะของบัณฑติต้องมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลักษณะร่วมกนั ดังน้ี 

  ๔.๑  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

  ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผดิชอบต่อสงัคมและองค์กร 

 ๔.๒  มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ 

     พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 ๔.๓  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์อย่างมีเหตผุลและคิด

สร้างสรรค์ 

     นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธกีารและความรู้ วิทยาศาสตร์และ 

   คณติศาสตร์ 

 ๔.๔  มีความสามารถในการสงัเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมี

ค าอธบิายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 

 ๔.๕  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา 

    สงัคม 

 ๔.๖  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 

 ๔.๗   มีความสามารถสงูในการน าความรู้ทางคณติศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ 

     ข้อมูล 

 ๔.๘   มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

           สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  ๕  ด้านที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาตขิองสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ที่ก  าหนดไว้ ดงันี้  

 ๕.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑)   มีความซื่อสตัย์สจุริต 

(๒)   มีระเบียบวินัย 

(๓)   มจีิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(๔)   เคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

(๕)   มจีิตสาธารณะ 

๕.๒  ด้านความรู้ 

(๑)   มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณติศาสตร์ 

(๒)   มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิายหลักการและทฤษฏ ี

 ในศาสตร์เฉพาะ 

(๓)   สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

 ด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

(๔)   มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕.๓  ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (๑)   สามารถคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธกีารทาง 

  วิทยาศาสตร์ 

(๒) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณต่์าง ๆ ได้อย่าง 

  ถูกต้องและเหมาะสม 

(๓)   มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่

หลากหลายได้ 

          อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ๕.๔  ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑)   มภีาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

(๒)   มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและองคก์ร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(๓)   สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์ร 
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 ๕.๕  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑)   สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณติศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการ 

  แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(๒)  มีทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(๓)  มีทกัษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสม  

        และจ าเป็น 

      (๔)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

     ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 

๖. องคก์รวิชาชีพทีเ่กีย่วขอ้ง 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๗. โครงสรา้งหลกัสูตร 

โครงสร้างหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธกิาร  โดยมีจ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐

หน่วยกติ  โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลอืกเสรี 

 ๗.๑   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกติ 

 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกติ  

      โดยแบ่งเป็นวิชาแกน  และวิชาเฉพาะด้าน  ดังน้ี 

   ๗.๒.๑  วิชาแกน  ประกอบด้วย  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  โดยมีจ านวน

หน่วยกติ  รวมไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกติ 

    ๗.๒.๑.๑  ทุกสาขาวิชาต้องเรียนกลุ่มวิชาแกน  โดยมีจ านวนหน่วยกติรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกติ  ดงัน้ี 

-  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏบัิตกิาร ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ   

-  กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏบิัตกิาร ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ   

-  กลุ่มวิชาฟิสกิสร์วมปฏบิัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ   

  ๗.๒.๑.๒   แต่ละหลักสตูรต้องจัดให้มีรายวิชาแกนใน  ๔ กลุ่มวิชาตามข้อ ๗.๒.๑.๑ 

เพ่ิมเติมอกีอย่างน้อย  ๒  กลุ่มวิชา โดยมีจ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกติ  ตามเอกลักษณ์ของแต่

ละหลกัสตูร 



151 

  ๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน  ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคบัและวิชาเฉพาะด้านเลือก   

จ านวนหน่วยกติในหมวดน้ีรวมกบัจ านวนหน่วยกติในข้อ  ๗.๒.๑  ต้องไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกติ  

  ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกติ 

                   โครงสร้างหลักสตูรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทั้ง  ๔  สาขา  สามารถสรุป 

ได้ดังตารางที่  ๑ 

 

ตารางที่  ๑  โครงสร้างหลักสตูรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทั้ง  ๔  สาขาวิชา 

 

โครงสร้าง 
จ านวนหน่วยกติขั้นต ่า 

คณติศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสกิส ์

๑.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๒.หมวดวิชาเฉพาะ  ๘๔ ๘๔ ๘๔ ๘๔ 

     ๒.๑  วิชาแกน  ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

     ๒.๒  วิชาเฉพาะด้าน  * * * * 

๓.หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ ๖ ๖ ๖ 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 

 

* จ านวนหน่วยกติเมื่อรวมกบัวิชาแกนแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกติ  

 

๘.    เนื้ อหาสาระส าคญัของสาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

         ในเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  ได้ก าหนดหัวข้อรายวิชารวมถึงจ านวนหน่วยกติ 

ที่ต้องมีในหลักสตูร  โดยแยกรายวิชาออกเป็น  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก  
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๘.๑    วิชาแกน    ต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้   

คณติศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

เคมีทั่วไปหรือพ้ืนฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

ชีววิทยาทั่วไปหรือพ้ืนฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

ฟิสกิสท์ั่วไปหรือพ้ืนฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้  

  คณิตศาสตร ์  

   จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกติ   

   ประกอบด้วยเนื้ อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(๑)  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน   

(๒)  อนุพันธข์องฟังกชั์นตัวแปรเดยีวและการประยุกต ์  

(๓)  ปริพันธแ์ละการประยุกต ์  

(๔)  อนุกรมอนันต ์ 

(๕)  ฟังกชั์นหลายตวัแปร   

(๖)  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังกชั์นหลายตวัแปร   

(๗)  อนุพันธย่์อย  

  เคมี (ทฤษฎี) 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ   

  ประกอบด้วยเนื้ อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  ๗  หัวข้อ:   

(๑)  โครงสร้างอะตอม    

(๒)  ปริมาณสารสมัพันธ ์   

(๓)  พันธะเคมี   

(๔)  สมบัติของธาตุเรพริเซนเททฟีและทรานสชัิน   

(๕)  กา๊ซ   

(๖)  ของเหลว  สารละลาย   

(๗)  ของแขง็   

(๘)  อุณหพลศาสตร์   

(๙)  จลนพลศาสตร์   

(๑๐)  สมดุลเคมี  กรด – เบส  

(๑๑)  เคมีไฟฟ้า   

(๑๒)  เคมีนิวเคลียร์   

(๑๓) เคมีอนิทรีย์   
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(๑๔)  เคมีสิ่งแวดล้อม 

 เคมี (ปฏิบติัการ)  

 จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ   

 ประกอบด้วย  การใช้อุปกรณพ้ื์นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏบัิตกิาร  และการ

ทดลองที่สอดคล้องกบัหัวข้อในวิชาเคมีทฤษฎี 

 ชีววิทยา (ทฤษฎี) 

 จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกติ   

 ประกอบด้วยเนื้ อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้ :  

(๑)สมบัตขิองสิ่งมีชีวิต  การจัดระบบสิ่งมีชีวิต  ระเบียบวิธวีิทยาศาสตร์   

(๒) สารเคมีของชีวิต  

(๓) เซลล์และเมแทบอลิซึม  

(๔) พันธุศาสตร์ 

(๕) กลไกของวิวัฒนาการ  

(๖) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

(๗) โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  

(๘) โครงสร้างและหน้าที่ของสตัว์  

(๙) นิเวศวิทยาและพฤตกิรรม  

 ชีววิทยา (ปฏิบติัการ) 

 จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ   

 ประกอบด้วยเนื้ อหาที่เกี่ยวกบัการใช้กล้องจุลทรรศน์และมีการทดลองที่สอดคล้องกบัหัวข้อใน

วิชาชีววิทยาทฤษฎี 

 ฟิสิกส ์(ทฤษฎี) 

 จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ   

 ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อยได้แก่   

(๑) กลศาสตร์   

(๒) การสั่นและคลื่น 

(๓) อุณหพลศาสตร์  

(๔) ของไหล  

(๕) สนามไฟฟ้า   

(๖) สนามแม่เหลก็   

(๗) แสง  

(๘) เสยีง  

(๙) ฟิสกิสยุ์คใหม่ 



154 

  ฟิสิกส ์(ปฏิบติัการ) 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ   

  ประกอบด้วยเนื้ อหาที่เกี่ยวกบัการทดลอง ที่สอดคล้องกับหัวข้อตามวิชาทฤษฎี 

 

 ๘.๒  วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 

      ๘.๒.๑     สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

 ประกอบดว้ยเนื้ อหาหลกัทีจ่ าเป็นตอ้งเรียนจ านวนไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  

ดงันี้    

หลักการทางคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

พีชคณติเชิงเส้น ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

แคลคูลัส  (เน้ือหาในระดับสงูกว่าวิชาแกน) ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

สมการเชิงอนุพันธ์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

พีชคณตินามธรรม ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

ตัวแปรเชิงซ้อน ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

ระเบียบวิธเีชิงตวัเลข ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

ความน่าจะเป็นและสถติิ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

สมัมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ 

โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้  
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 หลกัการทางคณิตศาสตร ์ 

   จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  ตรรกศาสตร์เชิง

สญัลกัษณแ์ละระเบียบวิธกีารพิสจูน์โดยใช้ตวัแบบจากหัวข้อ  เซต ความสมัพันธ์  ฟังกชั์น  และทฤษฎี

จ านวนเบ้ืองต้น  

  พชีคณิตเชิงเสน้  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  เมทริกซ์ และดเีทอร์-

มิแนนต์  ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน  ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะ

และเวกเตอร์เฉพาะ  การประยุกต์ 

  แคลคูลสั 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ที่มีเนื้ อหาในระดบัสงูกว่าวิชาคณติศาสตร์ในวิชาแกน

ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้   ปริภมูิยุคลิด  อนุพันธข์องฟังกชั์นหลายตวัแปร  อนุพันธ์ระบุทศิทาง   

การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังกชั์นหลายตัวแปร  ปริพันธห์ลายช้ัน  ระบบพิกดัและการหาปริพันธใ์นระบบ   

ต่าง ๆ  ปริพันธต์ามเส้น  ปริพันธต์ามผวิ  ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

  สมการเชิงอนุพนัธ ์ 

   จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  สมการเชิงอนุพันธ์- 

อนัดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธอ์นัดับสอง  สมการเชิงอนุพันธอ์นัดบัสงูและการประยุกต์  สมการเชิงเส้น 

ที่มีสมัประสทิธิ์เป็นตัวแปร  ระบบสมการเชิงอนุพันธเ์ชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  

อนุกรม    ฟูเรียร์  ข้อปัญหาค่าขอบ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

  การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร ์   

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี   ระบบจ านวนจริง         

ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง  ล าดับของจ านวนจริง  ลิมิตและความต่อเน่ือง  การหาอนุพันธ ์และปริพันธ ์     

รีมันน์  อนุกรมของจ านวนจริง      

  พชีคณิตนามธรรม  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  กรุป  ริง  ฟิลด ์ และ 

การประยุกต์  

  ตวัแปรเชิงซอ้น      

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  ระบบจ านวนเชิงซ้อน  

การหาอนุพันธ์  การหาปริพันธ ์ อนุกรมลอเรนต์  ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
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  ระเบยีบวิธีเชิงตวัเลข    

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  การวิเคราะห์ความ

คลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง  

การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สดุ  อนุพันธแ์ละปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง

อนุพันธ ์

  ความน่าจะเป็นและสถิติ 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกบั

ความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงแบบสุ่มที่ส าคัญ  การประมาณค่า  ช่วงแห่งความ

เช่ือมั่น  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอย  ค่าสหสมัพันธ ์ การทดสอบ     

ไคสแควร์  สถติิไม่องิพารามิเตอร์  

  สมัมนา  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ  หมายถึงการน าเสนอบทความทางวิชาการใน 

สาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพ่ือการอภิปราย 

 โครงงาน   

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเพ่ือแสดงให้เหน็ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ 

ทางวิชาการได้ 

 

  ๘.๒.๒    สาขาวิชาเคมี 

 ประกอบดว้ยเนื้ อหาหลกัทีจ่ าเป็นตอ้งเรียนจ านวนไม่นอ้ยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต  

ดงันี้    

กลุ่มเคมีเชิงฟิสกิส์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)   ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกติ 

กลุ่มเคมีอนินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)  ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกติ 

กลุ่มเคมีอนิทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกติ 

กลุ่มเคมีวิเคราะห์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกติ 

กลุ่มชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏบิัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

กลุ่มเคมีสหวิทยาการ(ทฤษฎี  และหรือปฎิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

สมัมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ 

โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ 
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 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้  

   กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส ์

     (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปนี้ :  กฏทาง 

อุณหพลศาสตร์  กระบวนการเปล่ียนแปลงพลังงาน  สมดุลเคมี  อตัราการเกดิปฏิกริิยาและปัจจัยที่มีผล   

กลไกของปฏกิริิยา  โครงสร้างทางอเิลก็ทรอนิกสข์องอะตอมและโมเลกุล  และการท านายสมบัตขิองสาร 

  ปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติในหัวข้อ  ที่สอดคล้องกบัหัวข้อทฤษฎี  เช่น 

การหาค่าความร้อนของปฏิกริิยา  อนัดับปฏิกริิยา  การหาค่าคงที่อตัรา  การวัดสมบัตทิางกายภาพ เป็นต้น 

  (๒) รายวิชาขั้นสงู  ทั้งทฤษฎีและปฏบัิตกิาร  เช่น  เคมีนิวเคลียร์  เคมีคอลลอยด์ 

เคมีพ้ืนผวิ  สมดุลเคมี  ไฟฟ้าเคมี  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล  เคมีค านวณ  เคมีเชิงแสง  อุณหพลศาสตร์ 

เชิงสถิติ  (statistical thermodynamics)  และการเร่งปฏกิริิยาเคมี เป็นต้น 

  กลุ่มเคมีอนินทรีย ์ 

  (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต:  ทฤษฎีกรุปสมมาตรและ 

พอยท ์กรุป  สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล  สญัลักษณเ์ทอม  ของแขง็อนินทรีย์  โครงสร้างผลึก   

เคมีโคออดิเนชัน  ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซ้อน  และกลไกปฏิกริิยา  

  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกติ  สอดคล้องกบัหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การสงัเคราะห์ 

และการศกึษาสมบัตทิางกายภาพของสารอนินทรีย์   สารประกอบเชิงซ้อน   ออร์แกนโนเมทลัลิก   

สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์ 

 (๒) รายวิชาขั้นสงู  ทั้งทฤษฎีและปฏบัิตกิาร  เช่น  การสงัเคราะห์และการศึกษาสมบัติทาง

กายภาพบางประการของสารอนินทรีย์  ปฏิกริิยาของสารประกอบเชิงซ้อน  การวิเคราะห์โครงสร้างของ

สารประกอบเชิงซ้อน  สารอนินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา เป็นต้น 

 กลุ่มเคมีอินทรีย ์ 

 (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต: โครงสร้างหมู่ฟังกชั์นและ   

สเตอริโอเคมีของสารอนิทรีย์  ปฏกิริิยาเคมีและกลไกการเกดิปฏิกริิยา  การออกแบบ การสงัเคราะห์

สารอนิทรีย์อย่างง่าย  

  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกติ  ที่สอดคล้องกบัหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  เทคนิคการแยกสารอินทรีย์

และการท าให้บริสทุธิ์  ศกึษาปฏิกริิยาเฉพาะและพิสจูน์เอกลักษณข์องสารอนิทรีย์และการสงัเคราะห์อย่างง่าย  

  (๒) รายวิชาขั้นสงู  ทั้งทฤษฎีและปฏบัิตกิาร  เช่น  สเปกโทรสโกปี และการประยุกต์ทางเคมี

อนิทรีย์  เคมีเชิงแสงของสารอนิทรีย์ เคมีอนิทรีย์สงัเคราะห์  สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ สารเฮเทอโรไซคลิก  

เคมีอนิทรีย์เชิงฟิสกิส ์ เป็นต้น 
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 กลุ่มเคมีวิเคราะห ์ 

  (๑) บังคับ ทฤษฎี จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกติในหัวข้อต่อไปนี้ :  

หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและการวิเคราะห์ 

ทางไฟฟ้าเคมี  

  ปฏิบัติการ  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ  โดยมีหัวข้อที่สอดคล้อง 

กบัหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน  การไทเทรตรูปแบบต่าง ๆ 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี  การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 

 (๒) รายวิชาขั้นสงู  ทั้งทฤษฎีและปฏบัิตกิาร:  เช่น  หลักการเคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปีและ

การประยุกต์ เช่น  absorption,  emission,  vibration  เป็นต้น  การวิเคราะห์เชิงความร้อน เช่น  TGA,  

DSC,  DMA  เป็นต้น  การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือสมัยใหม่  เช่น  ICP, AAS,  GC-MS,  LC,  X-ray  

เป็นต้น 

  กลุ่มชีวเคมี  

   บังคับ  ทฤษฎี  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต: โครงสร้างและหน้าที่ของ 

ชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน  เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 

  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกติ  ที่สอดคล้องกบัหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การทดสอบทางกายภาพ 

และทางเคมีสารชีวโมเลกุล  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  การศกึษากลไก 

ในกระบวนการเมแทบอลซิึมของคาร์โบไฮเดรต  การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี 

  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  (Multidisciplinary chemistry)  

   บังคับ  ทฤษฎี  และหรือปฏบัิตกิาร  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ:   

ความปลอดภัยทางเคมี  สเปกโทรสโกปี และวิชาใดวิชาหน่ึงที่เป็นบูรณาการของเคมีต่างสาขาหรือเคมีกบั

สาขาวิชาอื่น ๆ  เช่น  มาตรวิทยา  (metrology)  ระบบการจัดการคุณภาพ  (quality  management:ระบบ  

ISO)  เคมีชีวอนินทรีย์  เคมีชีวอนิทรีย์  นาโนเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมี

สะอาด  (green chemistry)  วัสดุศาสตร์  และพอลิเมอร์ เป็นต้น 

  สมัมนา 

        จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ  หมายถึงการน าเสนอบทความทางวิชาการใน 

สาขาวิชาเคมีจากวารสารวิชาการเพ่ือการอภิปราย 

 โครงงาน   

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเพ่ือแสดงให้เหน็ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางเคมี  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
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   ๘.๒.๓ สาขาวิชาชีววิทยา  

 

ประกอบดว้ยเนื้ อหาหลกัทีจ่ าเป็นตอ้งเรียนจ านวนไม่นอ้ยกว่า   ๔๑  หน่วยกิต  ดงันี้    

๘.๒.๓.๑ วิชาแกนสาขา  ประกอบด้วยวิชา ต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  ๑๕     หน่วยกติ 

        ชีวเคมี(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)                  ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

       จุลชีววิทยา(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)           ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

        เคมีอนิทรีย์(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)        ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

     ชีวสถิติ/สถิตพ้ืินฐาน                               ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

 

๘.๒.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา  ประกอบด้วยวิชา*  ต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า  ๒๖  หน่วยกติ   

     วิวัฒนาการ                                                ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 

    การสบืพันธ์ุและพันธุกรรม                       ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

    การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

    โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์                   ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต          ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

    การพ่ึงพาต่อกนัระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต 

    สมัมนา   ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 

    โครงงาน   ไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วยกติ 

 

   * การตั้งช่ือรายวิชาขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน 

 

 วิชาที่ก าหนดประกอบด้วยเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อดังต่อไปน้ี 

 วิวฒันาการ  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้  :  

มโนทศัน์ของดาร์วิน (Darwinian  concepts) การเกดิสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลาย   ต้นไม้

วิวัฒนาการและช่วงเวลา  (evolutionary  tree(s) and timeline)   พันธุศาสตร์ประชากร  
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 การสืบพนัธุแ์ละพนัธุกรรม  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้  :  

พันธุศาสตร์คลาสสคิ (classical genetics )  ได้แก่  พันธุศาสตร์ของเมนเดล  การวิเคราะห์เพดิกรี  การแยก

โครโมโซม   วัฎจักรเซลล์  การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส  วัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สบืพันธุ์แบบอาศัย

เพศ   โครงสร้างจีโนม เป็นต้น  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม  ได้แก่  พันธุกรรมระดับโมเลกุล  การ

ถอดรหัส   การแปลรหัส   มิวเทชัน  การควบคุมการท างานของยีน   

พันธุวิศวกรรม เป็นต้น 

  การจดัระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้  :  

ประวัติวิวัฒนาการ (phylogeny)  เคร่ืองมือในการศกึษาการจัดระบบ  ความหลากหลายและการจัดจ าแนก

สิ่งมีชีวิตเป็นระบบต่าง ๆ  

  โครงสรา้งและหนา้ทีข่องเซลล ์  

  จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้  : 

โมเลกุลชีวภาพ  (biomolecules)  โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต 

ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์  วัฎจักรเซลล์และการควบคุม   การเปล่ียนสภาพของเซลล์ วิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของ

เซลล์ 

  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิง่มีชีวิต 

 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้  : 

พลังงานและสมดุลของสาร  โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้ อเย่ือของพืชและ/หรือสัตว์  ระบบอวัยวะ   การ

ท างานและ 

การควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (พืช และ/หรือสตัว์)   

 การพึง่พาต่อกนัระหว่างสิง่มีชีวิตกบัสิง่แวดลอ้ม   

      จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้  : 

นิเวศวิทยาระดบัสิง่มีชีวิต  ระดบัประชากร  ระดับชุมชน  สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ  ชีววิทยาการอนุรักษ์ 

 สมัมนา 

 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑ หน่วยกิต  หมายถึงการน าเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชา

ชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพ่ือการอภิปราย 
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 โครงงาน 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเพ่ือแสดงให้เหน็ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธคิีดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ 

ทางวิชาการได้  

   ๘.๒.๔  สาขาวิชาฟิสิกส ์

             ประกอบดว้ยเนื้ อหาหลกัทีจ่ าเป็นตอ้งเรียนในหลกัสูตรเป็นวิชาทีอ่ยู่ในหมวด  

๗.๒.๒ 

รวมกนั  ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  ๒๘  หน่วยกิต  ดงันี้  

ปฏิบัติการฟิสกิสข์ั้นกลางและข้ันสงู ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ 

กลศาสตร์คลาสสกิ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

กลศาสตร์ควอนตมั ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

ฟิสกิสเ์ชิงอุณหภาพและฟิสกิสเ์ชิงสถิติ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

ฟิสกิสยุ์คใหม่ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

การสั่นและคลื่น ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

คณติศาสตร์ส าหรับฟิสกิส์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ 

สมัมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกติ 

โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้  

 ปฏิบติัการฟิสิกสข์ั้นกลางและขั้นสูง  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกติ  ประกอบด้วยการทดลองที่สอดคล้องกบัเน้ือหา 

หลักที่จ าเป็นต้องเรียนในหลักสตูร 

 กลศาสตรค์ลาสสิก  

   จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกติ   ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้    

กลศาสตร์แบบนิวตัน  การสั่น  การเคล่ือนที่ในกรอบอ้างองิไม่เฉ่ือย  การเคล่ือนที่ของระบบอนุภาค   

แรงศนูย์กลาง  กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตนัเบื้องต้น 
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 กลศาสตรค์วอนตมั  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้    

แนวคดิเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตมั  ฟังกชั์นคล่ืนและความหมายของฟังกชั์นคล่ืน  ตัวด าเนินการ  

สมการชเรอดิงเงอร์  ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหน่ึงมิติ 

 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้    

ไฟฟ้าสถิตย์  แม่เหลก็สถติย์  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ในตัวกลาง  ข้อปัญหาค่าขอบ  สมการแมกซ์

เวลล์ 

การแผ่ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าในตัวกลาง 

  ฟิสิกสเ์ชิงอุณหภาพและฟิสิกสเ์ชิงสถติิ  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้  

กฎต่าง ๆ   ทางอุณหพลศาสตร์   เอนโทรปี   การเปล่ียนเฟส   สถิตแิบบแมกซ์เวลล์ - โบลต์ซมันน์   

เฟร์ม-ีดิแรก   และโบส-์ไอน์สไตน์ 

  ฟิสิกสย์ุคใหม่  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้    

ทฤษฎีสมัพัทธภาพพิเศษ  ฟิสกิสข์องอะตอม สมบัตขิองของแขง็  ฟิสกิสนิ์วเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน   

 การสัน่และคลืน่ (Vibrations and Waves)  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปน้ี  การสั่น

แบบต่าง ๆ  สมการคล่ืนในหลายมิติ  คล่ืนเคล่ือนที่  สมบัติของคล่ืน  การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า 

 คณิตศาสตรส์ าหรบัฟิสิกส ์ 

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สดุต่อไปนี้    

สมการเชิงอนุพันธ์  สมการเชิงอนุพันธย่์อย ข้อปัญหาค่าขอบ  เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ช้ันสงู  อนุกรม   

 ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์ 

 สมัมนา  

  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า   ๑   หน่วยกติ   หมายถงึการน าเสนอบทความทางวิชาการ 

ในสาขาวิชาฟิสกิสจ์ากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 

 โครงงาน 

 จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกติ  หมายถึงการท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเพ่ือแสดงให้เหน็ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
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 ๘.๓ วิชาเฉพาะดา้นเลือก 

 ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดวิชาเฉพาะด้านเลือก   ที่สอดคล้องกบั อตัลกัษณข์องสถาบันนั้น ๆ 

โดยมีจ านวนหน่วยกติของรายวิชาเฉพาะด้านเลือก  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  และวิชาแกน  รวมกนัแล้วต้องไม่

น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกติ  ดงัต่อไปนี้   

  ๘.๓.๑   สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

           เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัคณติศาสตร์เพ่ิมเติม   ส าหรับสถาบันอุดมศกึษาที่มี

หลักสตูรสาขาคณติศาสตร์ประยุกตใ์ห้เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือกในกลุ่มคณติศาสตร์ประยุกต์   

 ๘.๓.๒   สาขาวิชาเคมี 

  เลือกรายวิชาขั้นสงูใน  กลุ่มเคมีวิเคราะห์  กลุ่มเคมีอนิทรีย์  กลุ่มเคมีอนินทรีย์  กลุ่ม

เคมีเชิงฟิสกิสแ์ละรายวิชากลุ่มชีวเคมี  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

 ๘.๓.๓    สาขาวิชาชีววิทยา 

  เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัชีววิทยาเพ่ิมเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาชีพ 

 ๘.๓.๔    สาขาวิชาฟิสิกส ์  

   เลือกรายวิชา  เช่น  ทศันศาสตร์  กลศาสตร์เชิงสถิต ิ สวนศาสตร์  (acoustics)  

ฟิสกิสส์ถานะแขง็  ฟิสกิสอ์ะตอม  ฟิสกิสนิ์วเคลียร์และอนุภาค  ดาราศาสตร์และฟิสกิสด์าราศาสตร์  

สมัพัทธภาพ  เป็นต้น 

 

๙.  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลเรียนรู ้

  สถาบันอดุมศึกษาควรตระหนักถึงเง่ือนไขการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึงสภาพที่เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้แต่ละ

ประเภท โดยผู้สอนเข้าใจความส าคญั ท าให้เกดิการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสตูร  รวมทั้งสามารถ

ก าหนดกลยุทธท์ี่แยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการปรับปรุงอย่างมีประสทิธภิาพ 

   ๙.๑   กลยุทธก์ารสอน   

      สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางที่สถาบันใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้

นักศึกษาได้เกดิการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสตูร  อนัจะท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ

ตามที่ก าหนด และสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ 

  กลยุทธก์ารสอนในรายวิชานั้น คือการจัดกจิกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ของรายวิชาตามหลักสตูร  เพ่ือให้ 

ผู้เรียนมีความรู้  สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ตลอดจนรู้ วิธวีิจัยเพ่ือหาความรู้  นอกจากนี้ ยังต้องก าหนด

วิธกีารเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  โดยในการจัดการเรียน

การสอนนั้นให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนรู้   การจัดการเรียน

การสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือหลายรูปแบบ  ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 ๙.๑.๑  การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธกีารให้ผู้เรียนสบืเสาะหาความ

จริงแบบวิทยาศาสตร์ และใช้โสตทศันูปกรณท์ี่เหมาะสมกบัเน้ือหาและวิธกีาร 
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      ๙.๑.๒ การสอนแบบเน้นกรณปัีญหา เป็นวิธสีอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียน

คิดและด าเนินการเรียนรู้   ก าหนดวัตถุประสงค์  เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ ด้วยตนเองภายใต้     การแนะน า

ของอาจารย์ผู้สอน  เป็นการส่งเสริมให้เข้าใจและเรียนรู้การแก้ปัญหา  วิธกีารน้ีเหมาะกบัการสอนภาคปฏบิัตใิน

ห้องทดลอง  

๙.๑.๓  การสอนแบบเน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นวิธกีารปฏบัิตพิร้อมกบัการผนึกรวมองค์ความรู้จน

ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้พร้อมทั้งมีทกัษะการปฏบัิตงิานได้จริง  รูปแบบและวิธกีารสอน

อาจเป็นการบรรยายโดยยกตัวอย่างประกอบ  การอภิปรายซกัถามระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  การฝึก

ประสบการณภ์าคสนาม  การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 ๙.๑.๔ การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์  การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกดิความคิดใหม่  การ

สร้างผลผลิตและความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

   (๑)  การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์  เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์   

และพัฒนางานจากความคดิเหน็  โดยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเหน็จากการเขียนรายงานหลังจากได้ทดสอบ

ความคิดกบัผู้ร่วมงาน  และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นต้น 

   (๒)  การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพ่ือให้เกดิความคิดใหม่  เป็นการ

สอนที่พัฒนาจากงานวิจัย  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนางานเพ่ือให้เกดิความคิดใหม่  ซ่ึงจะ

เป็นการเรียนรู้ โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   (๓)  การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสอนที่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  เหน็คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี  มองเหน็

ปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อม และหาแนวทางแก้ไข 

 ๙.๑.๕  การสอนแบบสาธติ  เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สงัเกตข้ันตอนการปฏบัิตด้ิวยการเหน็

ตัวอย่าง พร้อมการอธบิายและอาจให้ผู้เรียนฝึกท าหรืออภิปราย ซักถามไปพร้อมกนั 

 ๙.๑.๖  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย  เป็นการสอนที่มุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน  และ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  หรือระดมความคดิในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบั

บทเรียน  ผู้สอนอาจจัดรูปแบบสมัมนา  อภิปรายแบบฟอรั่ม  แบบกลุ่มย่อย  แบบโต้วาท ี เป็นต้น 

  นอกจากน้ีสถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ โดย

สอดคล้องกบัเป้าประสงค์และพันธกจิในการผลิตบัณฑติ  ตามอตัลักษณข์องสถาบัน 

        ๙.๒   กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

  สถาบันต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ และ 

ต้องประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรครบทุกด้าน  วิธีการ

วัดผลท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  การสอบข้อเขียน  ซ่ึงอาจมีการสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน  และสอบปลาย

ภาคเรียน  วัดและประเมินจากการศึกษาค้นคว้าแล้วน าเสนอผลต่อช้ันเรียน  การน าเสนอเป็นรายงาน  การ

อภิปราย   
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การประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยต้องใช้วิธกีารวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้านให้เหมาะสม   

โดยต้องประเมินได้ถูกต้องเที่ยงตรง  มีความน่าเช่ือถือโดยเกณฑข์องการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของแต่ละสถาบันและสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธกิาร 

  ตัวอย่างวิธกีารวัดและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ 

  ๙.๒.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

              ใช้การสงัเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  การประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ัน  การ

ประเมินผลงานที่มอบหมาย  และการก าหนดแนวปฏบัิต ิ

  ๙.๒.๒ ด้านความรู้ 

              ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏบัิต ิ การน าเสนอรายงานและ

ผลงาน  การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน 

  ๙.๒.๓ ด้านทกัษะทางปัญญา 

              ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การน าเสนอรายงานและ

ผลงานสงัเกตจากการแสดงความคิดเหน็ในการร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 

  ๙.๒.๔ ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

              ใช้การสงัเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  ประเมินจากการท างานกลุ่มและงานที่ 

มอบหมาย  ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  ๙.๒.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏบัิต ิ การแสดงความคิดเหน็

ในขณะร่วมอภิปรายในช้ันเรียน  หรือประเมินจากการท าแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย  ตลอดจนประเมิน 

จากการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน 
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศกึษา

ทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการด าเนินการ ดงันี้  

๑๐.๑ ในระดบัภาควิชา 

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการก าหนดระบบและกลไกใน

การด าเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ การประเมินผล 

และอาจน าสูก่ารจัดตั้งคลังข้อสอบของแต่ละภาควิชา  

 ๑๐.๒ ในระดบัหลกัสูตร 

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดท าการทวนสอบระดับหลักสตูร โดยสาขาวิชาที่มีความพร้อมอาจ

ด าเนินการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบ โดยการจัดสอบประมวลผลการจบ

การศกึษาเพ่ือประเมินผลการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลาย

แหล่ง เช่น จากแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑติใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ

เรียนรู้ที่ได้รับ นอกจากน้ันอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุก

ภาคการศึกษา 

๑๑. คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้

          ๑๑.๑   คุณสมบติัผูที้เ่ขา้ศึกษา 

  (๑) ส าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์   หรือ มีวุฒิเทยีบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก าหนด 

  (๒)  มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามที่สถาบันการศกึษาแต่ละแห่งก าหนด 

 ๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

    การเทยีบโอนผลการเรียนรู้จะเทยีบโอนได้เฉพาะในหลักสตูรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบของแต่ละสถาบันอุดมศกึษา 
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๑๒. คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

(๑)   อาจารย์ประจ าหลักสตูรต้องมีจ านวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  เร่ือง  เกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือฉบับล่าสดุ  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  เร่ือง  

แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้เป็นไปตามเกณฑ์                

การประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา  

(๒)   ส าหรับสดัสว่นอาจารย์ต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเท่า  ให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

(๓)   สถาบันต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในจ านวน  ที่เหมาะสมกบัจ านวน

ผู้เรียนและลกัษณะของสาขาวิชา  

๑๓. ทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ควรมทีรัพยากรเพ่ือการจัด 

การเรียนการสอน  ดังน้ี 

 

(๑)   อาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนการสอน  โดยควรจัดห้องเรียนที่มีสื่อ 

และอุปกรณอ์ย่างเหมาะสม 

(๒)   ห้องท างานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอื้อต่อการท างานของอาจารย์และ

บุคลากร ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

(๓)   ห้องปฏบิัติการทั้งเพ่ือการสอนและการวิจัย 

(๔)   จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้นักศกึษาใช้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ 

ตลอดจนหนังสอืหรือต าราที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 

(๕)   การส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็น  และมีการจัดการที่มีประสทิธภิาพ 

  (๖)  หนังสอืหรือต ารา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและ 

วารสารวิชาการในจ านวนที่เหมาะสม 

  (๗)  อุปกรณพ้ื์นฐานส าหรับการเรียนการสอน 

 

๑๔.    แนวทางการพฒันาคณาจารย ์

          สถาบันอุดมศกึษาควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลผุลตาม

วัตถุประสงค์ในการปฏบัิตหิน้าที่ตามพันธกจิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี   

สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
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 ๑๔.๑  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

     จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา  ปณิธานของสถาบัน 

หลักสตูรและวัตถุประสงคข์องการจัดการศกึษา   ระเบียบปฏิบัติ   แนวทางการพัฒนาศกัยภาพทางด้าน

วิชาการ   รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๑๔.๒  การพฒันาคณาจารย ์

          (๑)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทกัษะที่เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอน  และการวัดการประเมินผล 

การเรียนรู้   

          (๒)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่

ชัดเจน  

มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

          (๓)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม  สนับสนุน  และจูงใจ  ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการใน 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  และหรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดบั 

ชาตแิละนานาชาติ 

 

๑๕. การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาน้ี  ต้องสามารถประกนัคุณภาพหลักสตูรและการจัดการ

เรียนการสอน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  โดยการก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินการ  ดังนี้  

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม  

และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

(๒)   มีรายละเอยีดของหลักสตูรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ  มคอ. ๒  ที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 (๓)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ  

มคอ. ๓ และ  มคอ. ๔  อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

 (๔)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ  มคอ. ๕  และ  มคอ. ๖  ภายใน  ๓๐  วัน  หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ ครบทุกรายวิชา 

  (๕)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๗  ภายใน  ๖๐  

วัน  หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

  (๖)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   ที่ก าหนดใน  มคอ. ๓  

และ  มคอ. ๔  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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  (๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน  หรือ  การประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ. ๗  ปีที่แล้ว 

  (๘)  อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  (๙)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 (๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี)  ได้รับการพัฒนาวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ต่อปี 

  (๑๑)  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร  เฉล่ียไม่น้อย

กว่า๓.๕  จากคะแนนเตม็  ๕.๐ 

  (๑๒)  ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่  เฉล่ียไม่น้อยกว่า  ๓.๕  จากคะแนน 

เตม็  ๕.๐ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกบัพันธกจิและวัตถุประสงคข์องสถาบันฯ  

หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สงูข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอยีด 

ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมด  อยู่ในเกณฑ์ดี

ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ต่อไป                     ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ 

๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรสู่์การปฏิบติั 

          สถาบันอุดมศกึษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสตูรสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

ควรด าเนินการดังน้ี 

 ๑๖.๑  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม

หลักสตูรในหัวข้อต่าง ๆ  ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 ๑๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่าง 

น้อย  ๕  คน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อย  ๒  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย  ๒  คน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คน

เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์โดยมีหัวข้อของหลักสตูรอย่างน้อยตามที่ก  าหนดไว้ในแบบ  มคอ. ๒  (รายละเอยีดของ

หลักสตูร) 
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 ๑๖.๓  การพัฒนาหลักสตูรระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ตามข้อ  ๑๖.๒  นั้น  

ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์แล้ว  สถาบันอุดมศกึษาอาจเพ่ิมเตมิมาตรฐานผลการ 

เรียนรู้   ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ของตน  

มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑติในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดยีวกนัของสถาบันอื่น ๆ  เพื่อให้

เป็นไปตามปรัชญาและปณธิานของสถาบันฯ  และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสตูรของสถาบัน

ฯ 

หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑติเข้าท างานเมื่อส าเรจ็การศกึษา  โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผดิชอบ  

ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  (curriculum  mapping)  เพ่ือให้เหน็ว่าแต่ละรายวิชา 

ในหลักสตูรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านใดบ้าง  

  ๑๖.๔  จัดท ารายละเอียดของรายวิชา  รายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม  ตามที่ก  าหนดไว้ 

ในหลักสตูร  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๓  (รายละเอยีดของรายวิชา)  และแบบ  มคอ. ๔  

(รายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม)  ตามล าดบั พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า  แต่ละรายวิชาจะท าให้เกดิ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเร่ืองใดบ้าง  สถาบันฯ  ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา  จัดท ารายละเอยีด 

ของรายวิชาทุกรายวิชา  รวมทั้งรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม  ให้เสรจ็เรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 

 ๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ  อนุมัติรายละเอยีดของหลักสตูร  ซึ่งได้จัดท าอย่าง

ถูกต้องสมบูรณแ์ล้วก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบันฯ  ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท า 

และอนุมัตริายละเอยีดของหลักสตูร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 

ให้ชัดเจน 

 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอยีดของหลักสตูร  ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิด

สอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่สภาสถาบันฯ  อนุมัติ 

 ๑๖.๗  เมื่อสภาสถาบันอดุมศึกษาอนุมัติตามข้อ  ๑๖.๕  แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละ

รายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลที่ก  าหนดไว้ในรายละเอยีด

ของหลักสตูร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนามให้บรรลุมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 ๑๖.๘  เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาและ

ประสบการณภ์าคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้วให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา  ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผดิชอบพร้อมปัญหา/

อุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๕  (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา)

และแบบ มคอ. ๖  (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม)  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 
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ประมวล/วิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสทิธผิลการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสตูรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๗   

(รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร)  เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธก์ารสอน   

กลยุทธก์ารประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกดิข้ึนและหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสตูรหรือ 

การจัดการเรียนการสอนกส็ามารถกระท าได้ 

 ๑๖.๙  เมื่อครบรอบหลกัสตูร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร  โดยมีหัวข้ออย่างน้อย

ตามแบบ มคอ. ๗  (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร)  เช่นเดียวกบัการรายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสทิธภิาพและประสทิธิผลของการบริหารจัดการหลักสตูร  

ในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์ 

มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรและหรือการด าเนินการของหลักสตูรต่อไป 

 

๑๗. การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  บนัทึกใน

ฐานขอ้มูลหลกัฐานเพือ่การเผยแพร่  (Thai  Qualifications  Register: TQR) 

        ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษาเร่ือง แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 

 


