รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีและเครื่องประดับ)
วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ)
Bachelor of Science (Gems and Jewelry)
B.Sc. (Gems and Jewelry)

3. วิชาเอก :
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร:
ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราที่ประกอบการเรียนมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยและนิสติ ต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการระดับปริญญาตรีเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักธุรกิจประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
8.2 หัวหน้ างานสายการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
8.3 นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
8.4 นักวิเคราะห์อญ
ั มณี
8.5 นักการตลาดและพนักงานขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
8.6 นักวิจัยในสถาบันทางด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
8.7 อาจารย์และผู้สอนทางด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
8.8 นักวิเคราะห์ทางวัสดุ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขจีพร วงศ์ปรีดี

2

อาจารย์

บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D. (Materials Science &
Engineering)
M.Eng. (Materials Science &
Engineering)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)

3

อาจารย์

สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

M.Res Science and Engineering
of Materials
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)

3

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
เลขประจาตัว
ปี ทีจ่ บ
ประชาชน
Iowa State University, IA, USA xxxxxxxxxxx
พ.ศ. 2546
Lehigh University, PA, USA
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
xxxxxxxxxxx
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2543
University of Birmingham, UK
พ.ศ.2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541

xxxxxxxxxxx

10.

สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุ บันโลกเคลื่อนเข้ าสู่ยุคของคลื่นลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกา
ภิ-วัตน์” เป็ นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงในทุกด้ าน ไม่ ว่าจะเป็ นในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งการเปิ ดการค้ าเสรีซ่ึงทาให้ การศึกษากลายเป็ นธุรกิจมากขึ้น (สานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตลอดจนการแข่งขันทางด้ านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยมีกรอบ
แนวคิดและหลักการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างสาคัญและการมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติของการบูรณาการและเป็ นองค์รวม เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่ างก้ าวกระโดดทางเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ ในมิติการผลิต การลงทุนที่ใช้
วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผลิตสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การบริหารธุรกิจที่เน้ นความ
พอประมาณ ประหยัด มีการวิจัย และแบ่งผลกาไรคืนสู่สงั คมและพนักงาน รวมทั้งในปั จจุบันนี้ ทิศทางของ
โลกได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว หลากหลายมิติ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ภั ยพิบัติท่รี ุนแรง การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่างๆ บทบาทของหลายประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจีน เอเชียตะวันออก
และอาเซียน ซึ่งล้ วนแต่เป็ นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ประเทศไทยได้ กาหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจ ไว้ 10 สาขาหลัก ซึ่งเป็ นสาขาที่ถูก
วิเคราะห์และประเมินความสาคัญว่าส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็ น
หนึ่งในสิบสาขา เป็ นสาขาส่งออกที่สาคัญของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งเป้ าให้ เกิดความเข้ มแข็งและเติบโต อย่าง
มีทศิ ทางของการประสานความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความเข็มแข็ง และทางเทคโนโลยี ที่สอดคล้ องเกิดการ
พัฒนาอย่ างยั่งยืน ให้ สามารถแข่ งขัน ในระดับ นานาชาติ ทาให้ ป ระเทศมีความมั่นคงมีภูมิค้ ุ มกัน ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง มีโครงสร้ างเศรษฐกิจที่สมดุล เข้ มแข็ง และสามารถพึ่งตนเอง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2540 ทาให้ ประเทศไทยได้ มีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใช้ พระราชบั ญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติฯ ส่งผลให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดการศึกษาต้ องมีการปรับ ปรุง และดาเนิน
กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระสาคัญที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 อันได้ แก่
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การบริหารโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลาง การประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้ มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต
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และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการดาเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2552: 78) เพื่อให้ การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับสังคมไทยในอนาคต จึง ได้ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึก ษาของชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพื่อเป็ นแกนนาและ
กาหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ
จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้ การศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็ นกลไกเพื่อการพัฒนา
คน พัฒนาสังคม เป็ นพลังขับเคลื่อนและเป็ นภูมิค้ ุมกัน โดยการสร้ างและพัฒนาเด็กให้ มีความพร้ อมด้ าน
สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อนเข้ าสู่ตลาดแรงงานให้ มีคุณภาพ พัฒนากาลังคนให้ มี
ศักยภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ ผ้ ู ร้ ู ปราชญ์ และผู้สูงอายุ ท่ีมีประสบการณ์ นาความรู้มาถ่ายทอด
จัดการความรู้ในระดับชุมชน และเสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ให้ เป็ น
กลไกในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้ องเผชิญในอนาคต แม้ ว่าความมุ่งหวังของ
การปฏิรูปการศึกษาจะต้ องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้ มีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนา
คุณภาพคนด้ านการศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยจานวนปี การศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องจาก
8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที่กาหนดให้ จานวนปี
การศึกษาเฉลี่ยเป็ น 9.5 ปี ก็ยังไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด นอกจากนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้กบั การนาไปใช้ ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่า คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้ง
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็ นจุดอ่อนของไทยในการสร้ างองค์
ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเป็ นจุ ดฉุดรั้ งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1

การพัฒนาหลักสูตร

จากสถานการณ์ทางด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จาเป็ นต้ องพัฒนาคน
ให้ มี คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้ วยเหตุน้ ี การจัดการศึกษาจึ งควร
ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุค คลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
สถาบัน การศึกษาเป็ นกลไกสาคัญในการจัดการศึกษา จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิต
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ เร่งสร้ างองค์ความรู้ จัดทาหลักสูตรการ
เรียนการสอน การฝึ กอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดรับกับความต้ องการของสังคมในอนาคต
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็ นหน่ วยงานรับ ผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางด้ านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาเป็ นระยะเวลานานกว่า 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงบทบาท
ในการผลิตบุคลากรทางด้ านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ บุคลากรทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่มี ีสมรรถนะในการทางานอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
บัณฑิตของ มศว 9 ประการ คือ (1) ใฝ่ ร้ ูตลอดชีวิต (2) คิดเป็ น ทาเป็ น (3) หนักเอาเบาสู้ (4) รู้กาลเทศะ
(5) เปี่ ยมจิตสานึ กสาธารณะ (6) มีทักษะสื่อสาร (7) อ่อนน้ อมถ่อมตน (8) งามด้ วยบุคลิก (9) พร้ อม
ด้ วยศาสตร์และศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดทาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ ง
ประเทศไทย และให้ สอดคล้ องกับนโยบายการศึกษาชาติ ความต้ องการของชุม ชนและสังคม รวมทั้งอัต
ลัก ษณ์บัณฑิต มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ ดังนั้ น คณะวิท ยาศาสตร์ จึงได้ ดาเนิ นการพั ฒ นาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ บัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถทางด้ านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
13.

ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสติ เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากสานักการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร์ และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีการ
บริหารจัดการดังนี้
13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานกับภาควิชา/
สาขาวิชา อาจารย์ผ้ สู อนและนิสติ ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
13.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายรายวิชา
13.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอน ด้ านเนื้อหาสาระให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้

6

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างสรรค์องค์ความรู้ส่อู ตุ สาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้ วยเทคโนโลยี และการประ
ยุกต์อย่างชาญฉลาดจากศาสตร์ทางวัสดุ
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จาเป็ นต้ องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด อันจะ
นาไปสู่การสร้ างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิ ษฐ์ ท่มี ีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่ งพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์ พ้ ืนฐาน ด้ วยการบู รณาการตรรกะทางด้ าน
ความคิดและหลักการ ให้ สามารถประยุกต์ใช้ กบั วิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็ นเลิศทางวิทยาศาสตร์อนั พึงประสงค์ เปี่ ยมด้ วยคุณธรรม จริยธรรมเป็ นที่ต้องการแก่สงั คม
อัญมณีและเครื่ องประดับเป็ นสิน ค้ าหลักที่สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศไทยมาช้ านาน เพื่ อ
พัฒนาให้ อุตสาหกรรมก้ าวสู่ค วามเป็ นเลิศ มหาวิทยาลัยได้ ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคม
ผู้ ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ตั้ ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2535 เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ ศาสตร์ ท างด้ า นอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับเป็ นศาสตร์ ท่อี าศัยการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ มีความสอดคล้ องกับศิลปะที่
สร้ างสรรค์มาจากโบราณกาลและภูมิปัญญาไทย ให้ มีความเจริญในระดับสากล และสามารถผลิตบัณฑิตให้ มี
ความสามารถในการ “คิดเป็ น ทาเป็ น ดูเป็ น ขายเป็ น”
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีคุณธรรมนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ สามาระมีความรอบรู้ในพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์
และมีความเชี่ยวชาญ ชานาญ ในศาสตร์อัญมณี และการผลิตเครื่องประดับสาหรับการประกอบอาชีพ
2. สามารถใช้ ศาสตร์ทางวัสดุ เทคโนโลยี การสื่อสาร และบริหารจัดการองค์ความรู้ทางอัญ
มณีและเครื่องประดับ เพื่อประยุกต์ใช้ ในทุกมิตเิ พื่อภาคการผลิต รวมทั้งส่งเสริมภูมปิ ั ญญาไทย และ ผลิต
สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สาหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
2.1. มีการพัฒนา/ปรับปรุง 2.1 มีการประเมินผลการ
การจัดการเรียนการสอน กล
จัดการเรียนการสอน
ยุทธ์ การสอนทุกปี การศึกษา
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยน แปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย

2.2 วิเคราะห์หลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2.1.1 รายงานผลการเรียนรู้/การ
จัดการเรียนการสอน
2.1.2 เอกสารการปรับปรุง/การ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์การสอน
2.2.1 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร
2.2.2 ร้ อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี
2.2.3 ร้ อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ไี ด้ รับเงินเดือนเริ่มต้ น
เป็ นไปตามเกณฑ์
2.2.4 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1

1.2

1.3

2.

ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคคือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548

การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้ นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่นื ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 มีความเข้ าใจในศาสตร์การเรียนการสอนและประโยชน์ของการเรียนของหลักสูตร
2.3.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้ าง
น้ อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศและชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ ความรู้ และเสริมทักษะพื้นฐานด้ านภาษา การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสติ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หน่วย : คน
ระดับ
2555
ชั้นปี ที่ 1
60
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
60
จานวนผูท้ ีค่ าดว่าสาเร็จการศึกษา

2556
60
60
120
-

ปี การศึกษา
2557
60
60
60
180
-

2558
60
60
60
60
240
60

2559
60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจาปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบทวิภาค เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1
วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
2.1.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2.2.2 วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
2.2.3 วิชาเฉพาะด้ านเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
30
104
26
18
8
78
6
62
10
6
140
126

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ กลุ่ม
วิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
1. กลุ่มวิชาภาษา กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 ภาษาไทย กาหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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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มศว 121
SWU 121
มศว 122
SWU 122
มศว 123
SWU 123
มศว 124
SWU 124
มศว 131
SWU 131
มศว 132
SWU 132
มศว 133
SWU 133
มศว 134
SWU 134
มศว 135
SWU 135
มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

1.2 ภาษาต่างประเทศ กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication II
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2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กาหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143 พลังงานทางเลือก
SWU 143 Alternative Energy
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
SWU 144 Mathematics in Daily Life
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

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

3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
3.1 วิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
3.2 วิชาเลือก กาหนดให้ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
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มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364
มศว 365
SWU 365
มศว 366
SWU 366
มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

พุทธธรรม
Buddhism
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
Art and Creativity
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กบั อารยธรรม
Man and Civilization
มนุษย์กบั การเมือง
Man and Politics
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์
Economy in Globalization
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
กฎหมายทั่วไป
Legal Studies
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลกั ษณ์ชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management
14

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

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ดังนี้
1. วิชาแกน กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กาหนดให้ เรียน 18 หน่ วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
คณ 115
MA 115
คณ 116
MA 116
คม 100

แคลคูลัส 1
Mathematics I
แคลคูลัส 2
Mathematics II
เคมีท่วั ไป 1

CH 100
คม 190
CH 190
ชว 101
BI 101
ชว 191
BI 191
ฟส 100
PY 100
ฟส 180
PY 180

General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยา 1
Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ฟิ สิกส์ท่วั ไป
General Physics I
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
General Physics Laboratory I
1.2 วิชาเฉพาะสาขา กาหนดให้ เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
เคมีท่วั ไป 2
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
Principles of Chemistry Laboratory
วิธกี ารทางสถิติ
Statistical Methods

คม 101
CH 101
คม 191
CH 191
สถ 243
ST 243

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-1-7)

2. วิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
SCI 301 English for Science I
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
SCI 302 English for Science II
2.2
อป 131
GJ 131
อป 151
GJ 151
อป 152
GJ 152
อป 161
GJ 161
อป 181
GJ 181
อป 211
GJ 211
อป 212
GJ 212
อป 213
GJ 213
อป 214
GJ 214
อป 215
GJ 215
อป 235
GJ 235
อป 236
GJ 236

วิชาเฉพาะด้านบังคับ กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 1
2(1-3-2)
Jewelry Design for Manufacturing I
ธรณีวิทยาเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Geology
ผลึกศาสตร์
2(1-2-3)
Crystallography
พลอยและแหล่งกาเนิดพลอย
2(2-0-4)
Colored Stones and Colored Stone Deposits
จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Business Ethic and Good Governance for Gems and Jewelry
วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Materials Science
ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1
1(0-2-1)
Materials Science Laboratory I
กระบวนการผลิตวัสดุ
2(2-0-4)
Materials Processing
ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2
1(0-2-1)
Materials Science Laboratory II
โลหะวิทยากายภาพสาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Physical Metallurgy for Jewelry
การขึ้นตัวเรือน1
1(1-0-2)
Jewelry Making I
ปฏิบัติการการขึ้นตัวเรือน 1
2(0-4-2)
Jewelry Making Laboratory I
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อป 255
GJ 255
อป 256
GJ 256
อป 281
GJ 281
อป 282
GJ 282
อป 316
GJ 316
อป 317
GJ 317
อป 331
GJ 331
อป 332
GJ 332
อป 333
GJ 333
อป 334
GJ 334
อป 335
GJ 335
อป 336
GJ 336
อป 361
GJ 361
อป 362
GJ 362
อป 363
GJ 363
อป 371
GJ 371

แร่วิทยา
Mineralogy
คุณสมบัติทางแสงของแร่
Optical Mineralogy
บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry Business Administration
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Occupational Health and Safety in Industry
วัสดุพอลิเมอร์สาหรับเครื่องประดับ
Polymer Materials for Jewelry
วัสดุเซรามิกเบื้องต้ นสาหรับเครื่องประดับ
Introduction to Ceramic Materials for Jewelry
การขึ้นตัวเรือน 2
Jewelry Making Laboratory II
ปฏิบัติการการขึ้นตัวเรือน 2
Jewelry Making II
หล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น
Introduction to Jewelry Casting
ปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ
Jewelry Casting Laboratory
ชุบและเคลือบผิว
Plating and Coating
ปฏิบัติการชุบและเคลือบผิว
Plating and Coating Laboratory
วิเคราะห์อญ
ั มณี 1
Gem Identification I
วิเคราะห์อญ
ั มณี 2
Gem Identification II
เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร
Diamond and Diamond Grading
เจียระไนอัญมณี 1
Gemstone Cutting and Polishing I
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3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(1-5-3)
3(1-5-3)
2(1-3-2)
2(1-3-2)

อป 401
GJ 401
อป 402
GJ 402
อป 409
GJ 409
อป 462
GJ 462
อป 491
GJ 491

สัมมนาด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
Seminar in Gems and Jewelry
โครงงานทางอัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry Project
การฝึ กงาน
Internship
ประเมินคุณภาพและราคาพลอย
Colored Stone Grading and Appraisal
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry Quality Control

1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)

2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์
อป 418 เครื่องมือและการตรวจสอบ
2(2-0-4)
GJ 418 Instruments and Analysis
อป 419 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ
2(2-0-4)
GJ 419 Thermodynamics of Materials
อป 421 สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ
2(2-0-4)
GJ 421 Mechanical Behavior of Materials
อป 422 การกัดกร่อน
2(2-0-4)
GJ 422 Corrosion
อป 423 เหล็กกล้ าและเหล็กกล้ าไร้ สนิม
2(2-0-4)
GJ 423 Steel and Stainless Steel
อป 424 วัสดุเซรามิกไฟฟ้ า
2(2-0-4)
GJ 424 Electroceramic Materials
อป 425 วัสดุคอมโพสิตเบื้องต้ น
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 เทคโนโลยีพ้ ืนผิว
2(2-0-4)
GJ 427 Surface Technology
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อป 428
GJ 428
อป 429
GJ 429

อป 432
GJ 432
อป 433
GJ 433
อป 434
GJ 434
อป 441
GJ 441
อป 444
GJ 444
อป 445
GJ 445
อป 446
GJ 446
อป 447
GJ 447
อป 448
GJ 448
อป 449
GJ 449
อป 471
GJ 471
อป 472
GJ 472

วัสดุนาโนและวัสดุใหม่
Nanomaterials and Novel Materials
การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง
Phase Transformation in Solids

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2.3.2 กลุ่มวิชาการผลิตและการออกแบบ
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 2
Jewelry Design for Manufacturing II
ออกแบบเครื่องประดับด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Aided Design for Jewelry I
ออกแบบเครื่องประดับด้ วยคอมพิวเตอร์ 2
Computer Aided Design for Jewelry II
เครื่องประดับแฟชั่น
Fashion Jewelry
การจัดหน้ าร้ าน
Jewelry Display
เทคโนโลยีการหล่อเครื่องประดับ
Jewelry Casting Technology
เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการเชื่อมโลหะสาหรับเครื่องประดับ
Metal Forming and Joining Technology for Jewelry
เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ
Materials Technology in Art
เครื่องประดับโบราณ
Antique Jewelry
ลูกปัด
Beads
2.3.3 กลุ่มวิชาอัญมณี
เทคนิคการวิเคราะห์อัญมณีสงั เคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ
Techniques for Identification of Synthetic and Treated Gems
การเพิ่มคุณภาพอัญมณีเบื้องต้ น
Introduction to Gemstone Enhancements
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2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

2(1-2-3)
2(2-0-4)

อป 473
GJ 473
อป 474
GJ 474
อป 475
GJ 475
อป 476
GJ 476
อป 477
GJ 477
อป 478
GJ 478
อป 479
GJ 479
อป 403
GJ 403
อป 483
GJ 483
อป 484
GJ 484
อป 485
GJ 485
อป 486
GJ 486
อป 487
GJ 487
อป 488
GJ 488
อป 489
GJ 489

อัญมณีอนิ ทรีย์
2(1-2-3)
Organic Gems
ทับทิม แซปไฟร์ มรกต และหยก
2(1-2-3)
Ruby, Sapphire, Emerald and Jade
การแกะสลักอัญมณี
2(1-2-3)
Gemstone Carving
การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรหินและแร่
2(2-0-4)
Value Adding on Rocks and Minerals
เจียระไนอัญมณี 2
2(1-2-3)
Gemstone Cutting and Polishing II
การประเมินคุณภาพเพชรและพลอยก้อน
2(1-2-3)
Rough Diamond and Gemstone Grading and Appraisal
การประเมินคุณภาพอัญมณีเชิงพาณิชย์
2(1-2-3)
Gemstone Grading and Appraisal in Commercials
2.3.4 กลุ่มวิชาการบริหาร การจัดการและการตลาด อัญมณีและเครือ่ งประดับ
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
English for Gems and Jewelry Business
การจัดการการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Marketing Management
การติดต่อสื่อสารสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Business Communication
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Gems and Jewelry Business
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Electronic Commerce
การจัดการการขาย
2(2-0-4)
Sales Management
บริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Gems and Jewelry Production Management
การเพิ่มผลผลิต
2(2-0-4)
Productivity
20

อป 491
GJ 492
อป 492
GJ 492

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อญ
ั มณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry Quality Control
การวางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
Enterprise Resource Planning for Gems and Jewelry Production
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2(2-0-4)
2(2-0-4)

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้ นรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานของวิชาเอก
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร
คณ หรือ MA
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คม หรือ CH
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี
ชว หรือ BI
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา
ฟส หรือ PY
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิ สิกส์
วจช หรือ SMB
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
วทศ หรือ SCI
หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์
อป หรือ GJ
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
2. ความหมายของรหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง หมวดวิชา
เลขรหัสตัวสุดท้ าย หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
3. ความหมายของเลขรหัสวิชา สาขาวิชา
0
หมายถึง หมวดวิชาทางด้ านสัมมนาและโครงงาน
1,2
หมายถึง หมวดวิชาทางด้ านวัสดุศาสตร์
3,4
หมายถึง หมวดวิชาทางด้ านการออกแบบและการผลิต
5
หมายถึง หมวดวิชาทางด้ านธรณีและแร่วิทยา
6,7
หมายถึง หมวดวิชาทางด้ านอัญมณี
8,9
หมายถึง หมวดวิชาทางด้ านการบริหาร การจัดการ และการตลาด
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3 (2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1(หรือ มศว
(หรือมศว 112 วรรณกรรมไทย
123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปริทรรศน์)
นานาชาติ 1)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (2-2-5) มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร 2 (หรือ
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 2)
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3 (2-2-5) มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
มนุษย์
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้ นฐาน
พื้ นฐาน
คณ 115 แคลคูลัส 1
3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลัส 2
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
3(3-0-6) ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
วิชาเอกบังคับ
4 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ
อป 151 ธรณีวิทยาเบื้องต้ น
3(2-2-5) อป 152 ผลึกศาสตร์
อป 181 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิ
1(1-0-2) อป 131 ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการ
บาลสาหรับธุรกิจอัญมณีและ
ผลิต 1
เครื่องประดับ
อป 161 พลอยและแหล่งกาเนิดพลอย
รวมจานวนหน่วยกิต

19 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
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หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-3-2)

2(2-0-4)
19 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้ นฐาน
ชว 101 ชีววิทยา 1
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
อป 211 วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น
อป 212 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1
อป 255 แร่วิทยา
อป 281 บริหารธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ

รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
8 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
วิชาเฉพาะสาขา

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4 หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3 (2-2-5)
2(2-0-4)

คม 101 เคมีท่วั ไป 2
คม 191 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
อป 213 กระบวนการผลิตวัสดุ
อป 214 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2
อป 235 การขึ้นตัวเรือน1
อป 236 ปฏิบัติการการขึ้นตัวเรือน1
อป 256 คุณสมบัติทางแสงของแร่
อป 215 โลหะวิทยากายภาพสาหรับ
เครื่องประดับ
อป 282 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรม
รวมจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

19 หน่วยกิต
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2(2-0-4)
19 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาศาสตร์ 1
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
อป 316 วัสดุพอลิเมอร์สาหรับ
เครื่องประดับ
อป 317 วัสดุเซรามิกเบื้องต้ นสาหรับ
เครื่องประดับ
อป 361 วิเคราะห์อญ
ั มณี 1
อป 331 การขึ้นตัวเรือน2
อป 332 ปฏิบัติการการขึ้นตัวเรือน2
อป 333 หล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น
อป 334 ปฏิบัติการหล่อ
เครื่องประดับ
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 (2-2-5)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กบั
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาศาสตร์ 2
13 หน่วยกิต วิชาเฉพาะสาขา
2(2-0-4) สถ 243 วิธกี ารทางสถิติ
2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(1-5-3)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)

อป 335 ชุบและเคลือบผิว
อป 336 ปฏิบัติการชุบและเคลือบผิว
อป 362 วิเคราะห์อญ
ั มณี 2
อป 363 เพชรและการประเมิน
คุณภาพเพชร
อป 371 เจียระไนอัญมณี 1

2(0-4-2)

19 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต

25

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
4(4-1-7)
10 หน่วยกิต
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(1-5-3)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
20 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ
อป 401 สัมมนาด้ านอัญมณีและ
1(1-0-2) อป 462 ประเมินคุณภาพและราคา
เครื่องประดับ
พลอย
อป 491การควบคุมคุณภาพ
2(2-0-4) อป 402 โครงงานทางอัญมณีและ
ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องประดับ
อป 409 ฝึ กงาน*
2 (0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
8 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก
รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
รายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
กิต
กิต
วิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี
รายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
รวมจานวนหน่วยกิต
16 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
หมายเหตุ * กาหนดการผึกงานสาหรับนิสติ ในภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
2(1-3-2)
2(0-6-2)

2 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

18.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้ ทุกสาขาวิชาเรียนไม่ น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้ เลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึ กปฏิบัติการใช้
ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็ นไทยในงาน
วรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้ อยแก้ วหรือร้ อยกรอง ด้ วย
กระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้ านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิ วัตน์ โดยเรียนรู้ เข้ าใจ และฝึ กทักษะ
ภาษาด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น และค าศั พ ท์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นาภาษาอังกฤษไปใช้ ใน
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึ กทักษะ
ภาษาด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ด้ วยสื่อกระบวนการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ส่งเสริ มการเรี ยนรู้แ บบพึ่งพาตน สนั บสนุ นให้ นาภาษาอังกฤษไปใช้ ในการสร้ าง
ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้ านภาษาผ่านสื่อและ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในและนอกห้ องเรี ย น เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารน าความรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
พั ฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ยน และด้ า นการคิดอย่ างมี วิจ ารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
นาเสนอข้ อมู ลและความคิด ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่ านสื่อและกระบวนการเรี ยนรู้ ท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ สาหรับการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้ น โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้ องต้ น ต่ อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่ อ
เพิ่ มพู นความรู้ และทักษะด้ านการฟั ง พู ด อ่าน และเขี ยน ในชี วิตประจาวัน ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษา
ฝรั่งเศสในระดับที่สงู ขึ้น
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่มพู นความรู้และทักษะด้ านการฟั ง พู ด อ่าน และเขี ยน ในชี วิตประจาวัน ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายยิ่งขึ้น ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่ อเป็ นพื้ นฐานในการเรี ยน
ภาษาเยอรมันในระดับที่สงู ขึ้น
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งใน
และนอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น
ด้ วยสื่อและกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีห ลากหลาย เพื่ อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนภาษาจีนในระดับที่
สูงขึ้น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึ กฝนทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งใน
และนอกห้ องเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้ นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
ยิ่งขึ้น ด้ วยสื่อและกระบวนการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่ อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับที่สงู ขึ้น
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ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิงข้ อมูล
การใช้ ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนฝึ กทักษะการนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่
มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
Science for Life Quality Development and Environment
ศึก ษากระบวนการคิด ทางวิท ยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ป ระยุกต์ แ ละเทคโนโลยี ศึก ษาระบบ
นิเวศวิทยาเพื่อให้ เข้ าใจถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
ของความเจริ ญทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
ปลูกฝังให้ ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสขุ
อย่างยั่งยืน
พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้ พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์โลกร้ อน ภาวะ เรือน
กระจก และความไม่ ย่ัง ยื น ทางเศรษฐกิจ ความหมายและความส าคั ญ ของการใช้ พ ลั ง งาน
ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ท่มี ีต่อการจัดการพลังงานให้ มีความเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่ างเดียว การสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันให้ เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้ างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้ องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดาเนินชีวิตที่สนั ติสขุ และยั่งยืน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้ เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์
กับศิลปะ คณิตศาสตร์กบั การแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน และเป็ นฐานความคิดในเชิงตรรกะและ
เหตุผลการเรียนรู้ และการดารงชีวิตในสังคม
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สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ ากับวิถีชีวิต
โดยเน้ นการสร้ างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถีชีวิตในเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ง ทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้ นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่ อสาร
การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ เู รียนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5)
Man and Society
ศึกษาความรู้ พ้ ืนฐานเกี่ยวกับมนุ ษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ ผู้เรียนมี
ความเข้ าใจในพฤติกรรมของมนุ ษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้ ร้ ูเท่าทันสังคม มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะและ
อารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่งิ แวดล้ อมอย่างสันติ
ตระหนักในหน้ าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรี ยศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่ าของสุนทรียะที่มีต่อการ
ดารงชี วิต ศึกษาสุนทรี ยศาสตร์ ในเชิงบู รณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
โดยมุ่งเน้ นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึก ษาความรู้ ด้านวิ ท ยาศาสตร์ ฟิ สิก ส์ท่ีเป็ นความจริ งของธรรมชาติ เช่ น ทฤษฎี ของกาลิเลโอ
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์
ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นาไปสู่ความเข้ าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และ
ความจริงแท้ของจิต
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การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้
กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครั ว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วั ฒ นธรรมความเป็ นไทยท่ า มกลางกระแสสัง คมโลก ด้ ว ยสื่อ และกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละ
ประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
คิ ด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ปรั ช ญาที่ เ ป็ นกระบวนการคิ ดที่ สัม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต สัง คม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
Man, Reasoning and Ethics
ศึก ษาการใช้ เหตุ ผ ลและจริ ย ธรรม สร้ างเสริ ม ให้ เป็ นผู้ ใ ฝ่ รู้ ค วามจริ ง และคิด อย่ า งมีเ หตุ ผล
ตลอดจนเป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ผู้อ่ นื และบริบทที่
เกี่ยวข้ อง ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
Man and Peace
ศึก ษาแนวคิ ดเกี่ยวกับ สันติภ าพและการจั ดการความขั ดแย้ งในชี วิ ตครอบครั ว ชุ มชน สังคม
ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
แนวคิดและการปฏิบัตขิ องผู้ท่มี ีอุดมการณ์ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสขุ ของมวลมนุษยชาติ
พุทธธรรม
3(2-2-5)
Buddhism
ศึ ก ษาภู มิ ปั ญญาและกระบวนการคิ ดจากพุ ท ธธรรมที่เ กี่ ยวข้ องกับ การดารงชี วิ ต การพั ฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่
การดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสขุ
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุ ณค่ า และสุนทรี ยะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้ น การศึกษาในเชิ งคิด
วิเคราะห์ท่กี ่อให้ เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต อันจะช่ วยพัฒนาการ
ดาเนินชีวิตที่ดงี าม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์

32

มศว 357
SWU 357

มศว 358
SWU 358

มศว 361
SWU 361

มศว 362
SWU 362

มศว 363
SWU 363

มศว 364
SWU 364

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Art and Creativity
ศึกษา ค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริ บทวั ฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่การสร้ างสรรค์ใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้ านดนตรีท่กี ว้ างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่ วม
สมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ ืนบ้ าน ดนตรีท่พี ัฒนาจากอดีตกาล ดนตรี
ในบริบทของวัฒนธรรม ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนาจาก
กระบวนการคิดของมนุ ษย์ ประวั ติศาสตร์ ท่ีเป็ นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง
สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุ บัน
ตลอดจนการแพร่ ขยายและการถ่ ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่ างๆ ซึ่ งมี ผลต่ อ
สภาพการเมื อ ง เศรษฐกิจ สังคมและวั ฒ นธรรมของโลกปั จ จุ บั น รวมทั้งการศึก ษาในส่ ว นที่
เกี่ยวกับ อารยธรรมไทยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มนุษย์กบั การเมือง
3(2-2-5)
Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุ ษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือ ง องค์กรที่ใช้
อานาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรม และพลวัต
ทางการเมือง การบริ หารงานของรั ฐ โดยเน้ นระบบการเมื อง การปกครอง และกฎหมายที่มี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ท่มี ีคุณธรรมจริยธรรม
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
Economy in Globalization
ศึก ษาพื้ นความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง สภาพเศรษฐกิจ ไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคตที่มี ผลกระทบต่ อการดาเนิน ชี วิ ต ตลอดจน
บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดารงชีวิตประจาวัน
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หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจั ดการทรั พ ยากรขององค์ กร ประเด็น ต่ า งๆ ที่น่ าสนใจเกี่ ยวกับ แนวโน้ ม ในการจั ดการ
สมัยใหม่ การจั ดการที่เกี่ยวข้ อ งกับคน ภาวะผู้ นา การพั ฒ นาองค์ กร และการพั ฒ นาสัง คมที่
ก้ าวหน้ าและ สันติสขุ
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทาง
สังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้ างทางสังคม กระบวนการต่างๆ
ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้ าวร้ าว พฤติกรรมและ
บทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง
ทางสังคม
กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
Legal Studies
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลาดับชั้น และหมวดหมู่ ของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่
จาเป็ นต้ องรู้ในการดาเนินชีวิต โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Creativity, Innovation and Technology
ศึก ษาค้ น คว้ า และฝึ กปฏิบั ติก ระบวนการพั ฒนาความคิ ดสร้ า งสรรค์ ด้วยกระบวนการต่ า งๆ
การจัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(2-2-5)
Local Wisdom
ศึกษาและค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การ
เรียนรู้ การพัฒนาด้ วยการกระทาและปฏิสัมพัน ธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดารงชีวิตร่ วมกับ
ผู้อ่ ืน ภูมิ ปัญญาในการอยู่ร่ วมกับธรรมชาติส่ิงแวดล้ อม ภูมิปั ญญาในการแสวงหาคุ ณค่ าและ
ตัวตนในความเป็ นมนุษย์ โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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ภูมิลกั ษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
Man and Community
ศึกษาค้ นคว้ าเพื่ อพั ฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ท่ีแสดงความเป็ นท้ องถิ่น ลักษณะเฉพาะ
และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่
ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และ
สื่อที่หลากหลาย
สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้ างสัมมาชีพที่เข้ มแข็ง ปลูกฝัง สร้ างสานึก และ
สร้ างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม สันติ
สุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และ
สื่อที่หลากหลาย
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Good Governance in Community Management
ศึกษาค้ นคว้ า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการ
บนความถูกต้ องและนิติธรรม ความโปร่ งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่ วม
การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้ าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ เข้ มแข็งและ
ยั่งยืน โดยเน้ นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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3.1.5.2.

หมวดวิชาเฉพาะ
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ดังนี้

3.1.5.2.1. วิชาแกน กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต ดังนี้
3.1.5.2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนฐาน
ื้
คณ 115
MA 115
คณ 116
MA 116

คม 100
CH 100

คม 190
CH 190

ชว 101
BI 101

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Mathematics I
อนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟั งก์ชันตัวแปรเดียว และการประยุกต์ปริพันธ์
และการประยุ
แคลคู
ลัส 2 กต์
3(3-0-6)
Mathematics II
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริงอนุกรมกาลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟั งก์ชันหลายตัวแปร
อนุพทัน่วั ธ์ไปย่อ1ย
เคมี
3(3-0-6)
General Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด
และเบส เคมีอนิ ทรีย์เบื้องต้ น สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีส่งิ แวดล้ อม
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
1(0-2-1)
General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคล้ อ งกับปริมาณสัมพั น ธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย สมดุ ลเคมี กรดและเบส เคมี อิน ทรี ย์เบื้ องต้ น สารประกอบชี วโมเลกุ ล และเคมี
สิ่งแวดล้ อม
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
ศึกษาหลักการสาคัญของโครงสร้ างและหน้ าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอต และ
ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ
สารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้ แก่ ไวรัส มอเนอราโพรทิสต์
เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้ อม และวิวัฒนาการ
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ชว 191
BI 191

ฟส 100
PY 100

ฟส 180
PY 180

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Biology Laboratory I
บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้ องกับศึกษาหลักการสาคัญของโครงสร้ างและหน้ าที่องค์ประกอบ
ของเซลล์ท้งั โพรแคริโอต และ ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกริ ิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและ สารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้ แก่
ไวรัส มอเนอราโพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้ อม
และวิวัฒนาการ
ฟิ สิกส์ท่วั ไป
3(3-0-6)
General Physics I
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งแกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้ อน
และอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็ก
และอั น ตรกิริ ย าทางแม่ เ หล็ก สนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ าที่ข้ ึ นกับ เวลา ฟิ สิก ส์ค วอนตัม ฟิ สิก ส์
นิวเคลียร์
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory I
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้ องกับ ฟส 100กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งแกร็ง สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้ าและ
อันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ข้ นึ กับ
เวลา ฟิ สิกส์ควอนตัม ฟิ สิกส์นิวเคลียร์

3.1.5.2.1.2 วิชาเฉพาะสาขา
คม101
เคมีท่วั ไป 2
3(3-0-6)
CH 101
Principles of Chemistry
พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิ
ชัน และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้ า เคมี
อุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร์
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คม191
CH 191

สถ 243
ST 243

ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 2
1(0-2-1)
Principles of Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคล้ องกับพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรี
เซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
เคมีไฟฟ้ า เคมีอุตสาหกรรม และเคมีนิวเคลียร์ โดยเน้ นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
วิธกี ารทางสถิติ
4(4-1-7)
Statistical Methods
ความน่าจะเป็ น การรวบรวมข้ อมูล การชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว วิชานี้เน้ นถึง
การประยุกต์ของวิธกี ารทางสถิตกิ บั ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

3.1.5.2.2. วิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ดังนี้
3.1.5.2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียน
วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
SCI 301
English for Science I
ฝึ กทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง และการพู ด ในเนื้ อหาเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
วทศ 302
SCI 302

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science II
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษด้ านการอ่านและการเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิต
ศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง

3.1.5.2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
อป 131
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 1
2(1-3-2)
GJ 131
Jewelry Design for Manufacturing I
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการพัฒนาการ การวาดอัญมณีรูปแบบต่างๆ การระบายสีโลหะที่ทา
เครื่องประดับรูปแบบต่างๆ การลงสีอญ
ั มณีท่มี ีคุณสมบัติทางแสงต่างๆ เช่ น สีอ่อนทึบแสง
สีเข้ มทึบแสง สีเข้ มโปร่ งแสง พลอยที่มีปรากฏการณ์ การวาดเครื่องประดับชนิดต่างๆ เช่ น
แหวน สร้ อยคอ จี้ การวาดเครื่องประดับแบบมุมมองต่างๆ ฝึ กปฏิบัติการวาดรูปเพชร
พลอย และโลหะสีต่างๆ และเครื่องประดับเป็ นชุด
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อป 151
GJ 151

อป 152
GJ 152

อป 161
GJ 161
อป 181
GJ 181

ธรณีวิทยาเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Geology
ประวัติของธรณีวิทยา การกาเนิดของโลก โครงสร้ างภายในโลก ส่วนประกอบของเปลือกโลก
หินและแร่ประกอบหิน การจาแนกและศึกษาสมบัติทางกายภาพของหินอัคนี หินชั้น และหิน
แปร ซากดึกดาบรรพ์ท่ีสาคัญ ธรณีโครงสร้ าง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลก
เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก เป็ นต้ น ระยะเวลาทาง
ธรณี มาตราธรณี ก าล การอ่ านและการใช้ แผนที่ภู มิ ป ระเทศ แผนที่ ธ รณี วิ ท ยา และ
ภาพตั ด ขวางบนแผนที่ การใช้ เ ข็ม ทิ ศ ธรณี การแปลภาพถ่ า ยทางอากาศ และภาพจาก
ดาวเทียม การลาดับชั้นหินเบื้องต้ นและธรณีวิทยาประเทศไทยโดยสังเขป การสารวจธรณี
เบื้องต้ น ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติการเรื่องการลาดับชั้นหิ นและครอสคัตติ้ง การฝึ ก
ปฏิบัติการภาคสนามนอกสถานที่
ผลึกศาสตร์
2(1-2-3)
Crystallography
ประวัติความเป็ นมาของผลึกศาสตร์ การกาเนิดผลึก สัณฐานวิท ยาของผลึก การ
ทาฉายาผลึก ชนิดของสมมาตรผลึก การจัดระบบผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่จุด และ
การจัดสเปซกรุ๊ป 230 แบบ ความผิดปกติของโครงสร้ างผลึก การศึกษา
โครงสร้ างและสมบัติของผลึกด้ วยเทคนิครังสีเอ็กซ์ และสเปคโตรสโคปี ยูวี วิส-ิ
เบิลศึกษาตัวอย่างผลึกรูปทรงต่างๆ จาแนกชนิดแร่ ตามระบบผลึกและสมมาตร
ผลึก
พลอยและแหล่งกาเนิดพลอย
2(2-0-4)
Colored Stones and Colored Stone Deposits
ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับอัญมณี การกาเนิด แหล่งของอัญมณีท่สี าคัญของโลก
จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Business Ethic and Good Governance for Gems and Jewelry
การสร้ างจริยธรรมในองค์การธุร กิจ แนวคิด บทบาท หน้ าที่ และความรั บ ผิดชอบของ
คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้ าหมาย และรักษาประโยชน์ให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียของ
องค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้ นฐานการพั ฒนาระบบการจั ดการภายในองค์กรเน้ นจริ ยธรรมของ
ผู้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ที่มีความโปร่ งใส และตรวจสอบ มุ่งเน้ นการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
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อป 211
GJ 211

อป 212
GJ 212

อป 213
GJ 213

อป 214
GJ 214

อป 215
GJ 215

วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Materials Science
ความรู้พ้ ืนฐานของวัสดุทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวกับโครงสร้ างผลึก โครงสร้ าง
จุ ล ภาคและมหภาค แผนภาพเฟส 2 องค์ ป ระกอบ สมบั ติ ต่ า งๆ ของวั ส ดุ รวมถึ ง
ลักษณะเฉพาะตัวและการใช้ งานของวัสดุแต่ละประเภท
ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1
1(0-2-4)
Materials Science Laboratory I
บุรพวิชา : อป 211
หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคของโลหะ การวัดขนาดเกรน การทดสอบ
สมบัติเชิงกล เช่ น การทดสอบแรงดึง ความแข็ง และการวัดคุณสมบัติความเหนียวของวัสดุ
เป็ นต้ น
กระบวนการผลิตวัสดุ
2(2-0-4)
Materials Processing
บุรพวิชา : อป 211
กระบวนการผลิตและขึ้นรูป และการใช้ งานของวัสดุประเภทต่างๆ เช่ น พลาสติก เซรามิก
แก้ ว โลหะ วัสดุผสม วัสดุเฟร์โรอิเล็กตริก และการสังเคราะห์อนุภาคนาโน เป็ นต้ น
ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2
1(0-2-1)
Materials Science Laboratory II
บุรพวิชา : อป 213
การขึ้นรูปเย็น การอบอ่อน การเกิดผลึกใหม่ และการโตของเกรนของโลหะ ศึกษาการทดสอบ
แบบไม่ทาลายชนิดต่างๆ ศึกษาการขึ้นรูปเซรามิกแบบ slip รวมถึงศึกษาวิธกี ารจาแนกพอลิ
เมอร์ ชนิดต่างๆ
โลหะวิทยากายภาพสาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Physical Metallurgy for Jewelry
ประเภทและโครงสร้ างผลึกของโลหะ ความผิดปกติของโลหะ ที่มีผลต่อสมบัติของโลหะที่ใช้
ในการผลิตเครื่องประดับ โครงสร้ างจุ ลภาคและแผนภาพเฟสที่สมั พันธ์กับกระบวนการผลิต
ต่ างๆ และกลไกการปรั บปรุ งสมบัติเชิงกลในเครื่องประดับ มาตรฐานความบริ สุทธิ์และการ
ตรวจสอบในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ รวมถึงการศึกษาโลหะวิทยาและเทคโนโลยีการผลิต
ของโลหะอื่ น ๆ ในอุ ตสาหกรรมต่ า งๆ ที่ สามารถน ามาใช้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในอุ ตสาหกรรม
เครื่องประดับได้
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อป 235
GJ 235

อป 236
GJ 236

อป 255
GJ 255

อป 256
GJ 256

การขึ้นตัวเรือน1
1(1-0-2)
Jewelry Making I
เครื่ องมื อและวัสดุ ที่ใช้ ในการผลิตตัวเรือนเครื่ องประดับ วิธีการขึ้นรูปเครื่ องประดับใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ เช่น การขึ้นรูปด้ วยมือ และ และการเชื่อม เป็ นต้ น เทคนิคการ
ขึ้นรูปตามยุคสมัยต่างๆ โลหะชนิดต่างๆ ในการทาเครื่องประดับ
ปฏิบัติการการขึ้นตัวเรือน1
2(0-4-2)
Jewelry Making Laboratory I
การใช้ เครื่องมือในการขึ้นรูปและผลิตเครื่องประดับอย่างง่าย อาทิ การรีด การเลื่อย การดึง
ลวด การเชื่อม การตีข้ ึนรูป การอบอ่อน การตอกหมุด การทาโซ่หรือสร้ อย การล้ าง
เครื่องประดับด้ วยสารเคมี การขัดหยาบ การทาลวดลาย การคานวณเปอร์เซนต์การสูญเสีย
แร่วิทยา
3(2-2-5)
Mineralogy
บุรพวิชา : อป 151
ความหมายของแร่ ประวัติวิชาแร่ ความสาคัญเชิงเศรษฐกิจของแร่ การตั้งชื่อแร่ คุณสมบัติ
กายภาพของแร่ เคมีของแร่ และการวิเคราะห์แร่ด้วยเทคนิคชั้นสูง ไดอะแกรม แสดงความ
คงที่ของแร่ การคานวณและการเขียนเซลล์ฟอร์มูลาจากผลการวิเคราะห์ ทางเคมีของแร่
ด้ วยเครื่ อ งอิเล็ก ตรอนไมโครโพรป การน าข้ อมู ลองค์ป ระกอบทางเคมี ม าพลอตลงใน
ไดอะแกรมแสดงความคงที่ของแร่ การกาเนิดและแหล่ งแร่ วิทยาแร่ เชิงระบบ อธิบายถึง
การจั ดจาแนกกลุ่ม แร่ และอธิบ ายถึง แร่ แต่ ละชนิ ดในกลุ่ม ต่ างๆ อย่ างเป็ นระบบ เช่ น
ลักษณะผลึกศาสตร์ คุณสมบัติกายภาพ องค์ประกอบและโครงสร้ าง ลักษณะเด่ นที่ใช้ จาแนก
การกาเนิด และประโยชน์และการตรวจสอบคุณสมบัติกายภาพของแร่ในหมู่ต่างๆ เป็ นต้ น
คุณสมบัติทางแสงของแร่
2(1-2-3)
Optical Mineralogy
บุรพวิชา : อป 255
คุ ณสมบัติท างแสงของแร่ แ ละปฏิบัติการ การประยุ กต์คุณสมบั ติท างแสงของแร่ ในการ
จาแนก แร่ ประกอบ หินจากแผ่นหินบาง โดยใช้ กล้ องจุ ลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ แร่ ภายใต้
แสงแบบเพลนโพลาไรซ์ (Plane-polarized light) :รูปร่ าง แนวแตก และแนวแยก รีลีฟ
(Relief) ดัชนีหักเห เบกกี้ไลน์ สี ลาดับการดูด กลืนสี แร่ภายใต้ แสงแบบครอสโพลาไรซ์
ภายใต้ ภาพแบบออโทสโคปิ ก และโคโนสโคปิ ก การแทรกสอดของแสง, ช่วงมืด, การแฝด,
ไบรีฟ รินเจนซ์ (Birefringence), อินดีคาทริคส์ และภาพการแทรกสอด (Interference
figures) และการวิเคราะห์แร่จากแผ่นหินบางโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์
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อป 281
GJ 381

อป 282
GJ 282

อป 316
GJ 316

อป 317
GJ 317

อป 331
GJ 331

บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Business Administration
ทฤษฎีการบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักการการบริหารจัดการองค์กร การ
จัดการ การตลาดและการผลิต การจัดการด้ านการเงิน กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจ อัญมณีและเครื่องประดับ การแข่งขันในอุตสาหกรรม สภาพแวดล้ อมและ
อิทธิพลของสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ ศึกษาการเขียนแผนธุรกิจขั้นต้ นโดย
ประมวลจากความรู้ทางการบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Occupational Health and Safety in Industry
สภาพแวดล้ อมในการทางานและปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทางาน
ข้ อมูลความปลอดภัยในการใช้ สารเคมี พิษวิทยาและโรคจากการทางาน ศึกษาการบริหาร
ความปลอดภัยและการจัดการของเสียในสถานที่ทางาน การวิเคราะห์ ความเสี่ยง กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้เน้ นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานเครื่องประดับ
วัสดุพอลิเมอร์สาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Polymer Materials for Jewelry
กระบวนการเกิดพอลิเมอร์ ชนิดต่างๆ ของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์แบบต่างๆ
สมบัตติ ่างๆ ของพอลิเมอร์ และการประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
วัสดุเซรามิกเบื้องต้ นสาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Introduction to Ceramic Materials for Jewelry
ความรู้พ้ ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวั สดุเซรามิก ศึกษาโครงสร้ าง องค์ประกอบ
สมบัตติ ่างๆ กระบวนการผลิตและขึ้นรูป รวมทั้งประเภท และการประยุกต์ใช้ งานของวัสดุเซรา
มิกในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การขึ้นตัวเรือน 2
1(1-0-2)
Jewelry Making II
ขั้นตอนการทาขนาดแหวน การขัดตกแต่งตัวเรือนเครื่องประดับ การประกอบตัวเรือน การฝัง
ประเภทต่างๆ และการประดับอัญมณี เทคนิคการฝังตามยุคสมัยต่างๆ
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อป 332
GJ 332

อป 333
GJ 333

อป 334
GJ 334

อป 335
GJ 335

อป 336
GJ 336

ปฏิบัติการการขึ้นตัวเรือน2
2(0-4-2)
Jewelry Making Laboratory II
ปฏิบัติการการทาขนาดแหวน การขัดตกแต่งตัวเรือนเครื่องประดับ การประกอบตั วเรือน การ
ฝัง และการประดับอัญมณี
หล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น
1(1-0-2)
Introduction to Jewelry Casting
กระบวนการหล่อเครื่องประดับ ได้ แก่ การอ่านแบบ การออกแบบก้ านทางเดินนา้ โลหะ การ
ท าแม่ พิ ม พ์ ต้น แบบด้ วยแวกซ์แ ละโลหะ การทาแม่ พิ ม พ์ ยาง การทากระสวนขี้ผึ้ง การท า
แม่ พิ ม พ์ ปู น การหล่ อ การท าความสะอาดชิ้ นงานหล่ อ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หางานหล่ อ
เครื่ อ งประดับ และการแก้ ไข การควบคุ ม คุ ณภาพงานหล่ อโดยวิธีท างโลหะวิ ทยาสาหรั บ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
ปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ
2(0-4-2)
Jewelry Casting Laboratory
ขึ้นแบบแม่พิมพ์ด้วยพอลิเมอร์และพิมพ์โลหะ การออกแบบก้ านทางเดินนา้ โลหะ การผ่ายาง
การฉีดเทียนและการติดต้ นเทียน การผสมปูนและการอบปูน การหล่อ การทาความสะอาด
และการขัดเพื่อศึกษาคุณภาพของการหล่อ การวิเคราะห์สภาพปัญหางานหล่อจากชิ้นงานจริง
ชุบและเคลือบผิว
1(1-0-2)
Plating and Coating
หลักการเบื้องต้ นของการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด้ วย
ไฟฟ้ า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ในการชุบโลหะ การเตรียมผิวชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพื้น
การชุบโลหะมีค่า การชุบเงิน การชุบทอง การวิเคราะห์ นา้ ยาชุบโลหะ การควบคุมคุณภาพ
นา้ ยาชุบโลหะ การชุบเคลือบผิวแบบไอกายภาพ การขึ้นรูปด้ วยไฟฟ้ า และการบาบัดนา้ ทิ้งจาก
การชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
ปฏิบัติการชุบและเคลือบผิว
2(0-4-2)
Plating and Coating Laboratory
ฝึ กปฏิบัตกิ ารเตรียมผิวชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพื้น การชุบโลหะมีค่า การชุบเงิน การชุบทอง
การควบคุมคุณภาพนา้ ยาชุบโลหะ
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อป 361
GJ 361

อป 362
GJ 362

อป 363
GJ 363

อป 371
GJ 371

วิเคราะห์อญ
ั มณี 1
3(1-5-3)
Gems Identification I
บุรพวิชา: อป 161
คุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี ลักษณะของอัญมณี กลุ่ม ประเภทและชนิดต่างๆ อัญมณี
สังเคราะห์ประเภท Flame Fusion อัญมณีประกบ ศึกษาและฝึ กปฏิบัติเครื่องมือในการ
วิเคราะห์อญ
ั มณี เช่น กล้ องวิเคราะห์อญ
ั มณี เครื่องชั่งหาค่าความถ่วงจาเพาะ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ลักษณะทางแสง เช่น โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป รีแฟรกโตมิเตอร์ และไดโครส
โคป
วิเคราะห์อญ
ั มณี 2
3 (1-5-3)
Gems Identification II
บุรพวิชา : อป 362, 363
คุณลักษณะของอัญมณีหายาก (Chart B ตามรายการชื่ออัญมณีของสถาบันอัญมณีศาสตร์
ของอเมริกา GIA) การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของอัญมณีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ใช้ ความร้ อน การอาบรังสี การเคลือบผิวหน้ า เป็ นต้ น อัญมณีสงั เคราะห์ประเภทต่างๆ และ
การจาแนก ฝึ กปฏิบัติการใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ อัญมณีท่ีหายาก แยกจากอัญมณีใน
Chart A วิเคราะห์จาแนกอัญมณีท่ผี ่านการปรับปรุงคุรภาพและอัญมณีสังเคราะห์ประเภท
ต่างๆ
เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร
2 (1-3-2)
Diamond and Diamond Grading
ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับเพชร แหล่ งกาเนิดของเพชร ตลาดเพชร หลักการประเมินคุณภาพของ
เพชร ตามหลัก 4Cs คือ สี การเจียระไน ความสะอาด และน้าหนักกะรัต ชนิดของเพชร
เลียนแบบต่างๆ เพชรสังเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพและการจาแนก ฝึ กปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพเพชร 4Cs ด้ วยจรรยาบรรณในวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ และการวิเคราะห์ เพชร
เลียนแบบและที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพประเภทต่างๆ
เจียระไนอัญมณี 1
2(1-3-2)
Gemstone Cutting and Polishing I
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อป 401
GJ 401

พื้นฐานและหลักการเจียระไนเพชรและพลอย โดยศึกษาโครงสร้ าง สมบัติท างกายภาพ และ
ลักษณะทางแสงของเพชรและพลอยดิบที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนและรูปแบบการเจียระไน
ศึ ก ษารู ป แบบการเจี ย ระไนชนิ ด ต่ า งๆ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ ใ นการเจี ย ระไน
กระบวนการเจียระไน และการประมาณนา้ หนักเพชรและพลอยภายหลังการเจียระไน การ
ประเมินคุณภาพการเจียระไนของเพชรและพลอย ฝึ กปฏิบัติการเจียระไนพลอยเบื้องต้ น
ได้ แก่ การตัดและการโกลนพลอย การแต่งพลอย การเจียระไนเหลี่ยมด้ านบนและด้ านล่าง
ของพลอย การขัดเงา การกาหนดสัดส่วนและการรักษานา้ หนักพลอย และฝึ กการคัดคุณภาพ
พลอยในประมาณมาก
สัมมนาด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
1(1-0-2)
Seminar in Gems and Jewelry

อป 402
GJ 402

ค้ นคว้ าบทวิจัยทางวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน วิจัย
และเรียบเรียงเป็ นเอกสารรายงาน และนาเสนอในที่ประชุม
โครงงานทางอัญมณีและเครื่องประดับ
2(0-4-2)
Gems and Jewelry Project

อป 409
GJ 409

ค้ นคว้ า กาหนดปัญหาวิจัย และการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา
ทางด้ านวัสดุศาสตร์ อัญมณี และเครื่องประดับ แล้ วนามาเรียบเรียงเป็ นรายงานอันเป็ น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
การฝึ กงาน
2(0-4-2)
Internship
นิสติ ต้ องผ่านการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 300 ชั่วโมง จากสถานประกอบการ หรือสถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยทางด้ านวัสดุศาสตร์ ธรณีวิท ยา แร่ วิทยา อัญมณีและเครื่ อ งประดับ
หรือกระบวนการผลิต การตลาด การบริหาร การขาย การนาเข้ าและส่งออก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลเป็ น S หรือ U
S หมายถึง ผลการฝึ กงานเป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U หมายถึง ผลการฝึ กงานไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
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อป 462
GJ 462

อป 491
GJ 491

ประเมินคุณภาพและราคาพลอย
2 (1-3-2)
Colored Stone Grading and Appraisal
การประเมิ น คุ ณ ภาพพลอยตามหลั ก การประเมิ น เช่ น สี ความสะอาด การเจี ย ระไน
ปรากฏการณ์ และนา้ หนัก ทั้งพลอยที่เจียระไนเหลี่ยม หลังเบี้ย พลอยโปร่ งใส โปร่ งแสง ทึบ
แสง และพลอยอินทรีย์ ฝึ กปฏิบัตกิ ารประเมินคุณภาพพลอย ด้ วยเครื่องมือต่างๆ ประเมินสี
ทั้ง Hue, Tone และ Saturation ประเมินความสะอาดทั้ง มลทินภายในและ ตาหนิภายนอก
ประเมิ น การเจียระไนทั้งด้ านหน้ า ด้ านข้ าง และประเมิ น ราคาพลอยด้ วยจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อญ
ั มณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Quality Control
หลักและวิธีการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พั ฒนาวิธีการทดสอบมาตรฐาน สารวจหา
สาเหตุ และข้ อบกพร่อง การประเมินคุณภาพและการประยุกต์วิธคี วบคุมผลผลิตเชิงสถิติ

3.1.5.2.1.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
อป 403
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
GJ 403
English for Gems and Jewelry Business
คาศัพท์เฉพาะที่ใช้ ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ การสื่อสารและการ
เขียน เอกสารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 418
เครื่องมือและการตรวจสอบ
2(2-0-4)
GJ 418
Instruments and Analysis
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ งาน การเตรียมตัวอย่าง รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ เครื่องมือต่างๆ
ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพ การแปรผลการทดสอบ
อป 419
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ
2(2-0-4)
GJ 419
Thermodynamics of Materials
นิยามทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้ อหนึ่ง ข้ อสอง ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความจุ ความร้ อนเอน
ทาลปี เอนโทรปี และกฎข้ อ ที่สามของเทอร์ โมไดนามิกส์ การสมดุ ลระหว่ างเฟสในระบบ
องค์ ป ระกอบเดี่ ย ว การค านวณหาเอนทาลปี และพลั ง งานอิ ส ระ ปฏิ กิ ริ ย าในระบบก๊า ซ
ปฏิกิริยาระหว่ างการควบแน่นของสาร บริสทุ ธิ์ กับภาคก๊าซ พฤติกรรมของสารละลาย สมดุล
ของ องค์ประกอบในการละลายและการประยุกต์ ใช้ ทางโลหการ
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อป 421
GJ 421

อป 422
GJ 422

อป 423
GJ 423

อป 424
GJ 424

สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ
2(2-0-4)
Mechanical Behavior of Materials
บูรพวิชา : 211 และ 212
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ ได้ แก่ โลหะ เซรามิส พอลิเมอร์ และ คอมโพสิต สิ่งผิดปกติท่มี ีผล
ต่ อ สมบั ติ ข องวั ส ดุ การเปลี่ ย นแปลงแบบถาวรของผลึ ก เดี่ ย ว ความสั ม พั น ธ์ ข องการ
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุในแบบต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของอะตอมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัติของวัสดุการทดสอบวัสดุ การวิเคราะห์ และการนาไปใช้ กระบวนการปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลให้ กบั วัสดุ
การกัดกร่อน
2(2-0-4)
Corrosion
บูรพวิชา : 211 และ 212
ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับการกัดกร่ อนในวัสดุ สาเหตุและปฏิกิริยาในการเกิดการกัดกร่ อนใน
วัสดุ ชนิดของการกัดกร่อน และวิธปี ้ องกัน
เหล็กกล้ าและเหล็กกล้ าไร้ สนิม
2(2-0-4)
Steel and Stainless Steel
บูรพวิชา : 211 และ 212
แผนภาพสมดุลของเหล็กกล้ าคาร์บอน ธาตุผ สมในเหล็กกล้ า การเกิดมาร์เทนไซต์ ปฏิกิริยา
เบนไนต์ หลักการการอบชุบและเพิ่มความแข็งการเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ เหล็กกล้ าไร้ สนิม
กลุ่มต่ างๆ อิท ธิพ ลของธาตุผสมต่ อโครงสร้ า งและสมบั ติของเหล็กกล้ าไร้ สนิ ม โครงสร้ าง
จุลภาค สมบัตติ ่างๆ ของเหล็กกล้ าไร้ สนิม การประยุกต์ใช้ งาน
วัสดุเซรามิกไฟฟ้ า
2(2-0-4)
Electroceramic Materials
บูรพวิชา : อป 213 และ 214
สมบัตทิ างกายภาพและกระบวนการผลิตของวัสดุเซรามิกไฟฟ้ า การจาแนกโครงสร้ างและการ
นาไปประยุกต์ใช้ หัวข้ ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและกรณีศึกษา
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อป 425
GJ 425

อป 426
GJ 426

อป 427
GJ 427

อป 428
GJ 428

อป 429
GJ 429

อป 432
GJ 432

วัสดุคอมโพสิตเบื้องต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Composite Materials
บูรพวิชา : อป 213 และ 214
หลักการพื้นฐานของการทาวัสดุคอมโพสิต การขึ้นรูปและสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิต
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ
2(2-0-4)
Fibre and Textile Technology
โครงสร้ าง สมบัติทางด้ านต่างๆ กระบวนการผลิต และการนาไปใช้ ของเส้ นใยและสิ่งทอ เส้ น
ใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ การตกแต่งสาเร็จ การตรวจสอบลักษณะและสมบัติของเส้ นใย
และสิ่งทอ
เทคโนโลยีพ้ ืนผิว
2(2-0-4)
Surface Technology
เทคนิคการปรับปรุงสมบัติพ้ ืนผิว ให้ มีสมบัติต่างๆ ตามความต้ องการในการนาไปใช้ งาน ทั้ง
ใน ทางกล ทางไฟฟ้ า และทางความร้ อ น เพื่ อ ให้ ได้ วัสดุท่ีมี ความทนทานต่ อ การกัดกร่ อ น
ตลอดจนความสวยงาม ที่ใช้ ในการตกแต่ง
วัสดุนาโนและวัสดุใหม่
2(2-0-4)
Nanomaterials and Novel Materials
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน ความสัมพันธ์ของสมบัติและ
โครงสร้ างของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การประกอบตัวด้ วยตัวเอง วัสดุผสมระดับ
นาโน การประยุกต์ใช้ วัสดุนาโนในเทคโนโลยี
การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง
2(2-0-4)
Phase Transformation of Solids
การแพร่ และ จลนศาสตร์ของการก่อนิวเคลียส การโตของนิวเคลียส Interface migration
การจาแนกการเปลี่ยนเฟสในของแข็ง การเปลี่ยนเฟสแบบอาศัยการแพร่ และไม่ อาศัยการ
แพร่
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 2
2(1-2-3)
Jewelry Design for Manufacturing II
วิเ คราะห์ แ บบเครื่ อ งประดับ และปั ญ หาเพื่ อ การผลิ ตจริ ง วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม แฟชั่ น เครื่ อง
ประดับ การนาเสนอผลงานการออกแบบ การใช้ เทคนิคการวาดเส้น การลงสี เพื่อการออกแบบ
ขั้นสูง การ สเก็ตซ์งานอย่างเร็ว และการสร้ างสรรค์ผลงานออกแบบตามหั วข้ อและเงื่อนไขที่
กาหนด ตลอดจนการออกแบบเพื่อการแข่งขัน
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อป 433
GJ 433

อป 434
GJ 434

อป 441
GJ 441

อป 444
GJ 444

อป 445
GJ 445

การออกแบบเครื่องประดับด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
2(0-4-2)
Computer Aided Design for Jewelry I
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการออกแบบเครื่ อ งประดั บ แบบ 2 มิ ติ และ 3 มิติ สามารถ
วิเคราะห์แบบวาดมือ เพื่อแปลงเป็ นภาพ 3 มิติ ด้ วยโปรแกรม เพื่อการนาไปพิมพ์แบบออก
จากเครื่องสร้ างต้ นแบบแบบรวดเร็ว หรือเครื่องตัดแวกซ์
การออกแบบเครื่องประดับด้ วยคอมพิวเตอร์ 2
2(0-4-2)
Computer Aided Design for Jewelry II
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่เี หมาะสมสาหรับการทาพิมพ์จากเครื่องสร้ างต้ นแบบจากเรซิ่น หรือ
ขี้ ผึ้ ง และการวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว น รู ป ทรง ของต้ น แบบ จากการออกแบบด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ให้ เหมาะสมสาหรั บ การหล่ อ เพื่ อท าต้ น แบบ และการใช้ งานจริ งในโรงงาน
เครื่องประดับ
เครื่องประดับแฟชั่น
2(2-0-4)
Fashion Jewelry
ประวัติเครื่ องประดับแฟชั่ น ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ เครื่ องประดับแฟชั่ น ประเภทของ
เครื่องประดับแฟชั่น วัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถนามาผลิตเป็ นเครื่ องประดับ กระบวนการผลิต
เครื่องประดับแฟชั่น ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างการออกแบบเครื่องประดับกับแฟชั่น
เสื้อผ้ าและบุคลิกผู้สวมใส่
การจัดหน้ าร้ าน
1(1-0-2)
Jewelry Display
เทคนิคต่ างๆ ในการออกแบบหน้ าร้ าน การจัดไฟ การใช้ สี และอุป กรณ์ป ระกอบ การจัด
แต่งหน้ าร้ าน การจัดนิทรรศการ
เทคโนโลยีการหล่อเครื่องประดับ
2(1-2-3)
Jewelry Casting Technology
บูรพวิชา : 333 และ 334
การควบคุมคุณภาพงานหล่ อในแต่ ละขั้นตอน พื้นฐานงานหล่ อพร้ อมฝัง หล่ อสองสี หล่ อ
แพลตินัม ไททาเนียม สแตนเลสสตีล และอัลลอยด์อ่ืนๆ ในเทคโนโลยีปัจจุ บัน การเตรียม
อัลลอยด์เพื่อคุณภาพของงานหล่อ การวิเคราะห์ ปั ญหางานหล่อจากแผนภาพการควบคุม
คุณภาพการและการป้ องกัน
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อป 446
GJ 446

อป 447
GJ 447

อป 448
GJ 448

อป 449
GJ 449

อป 471
GJ 471

เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการเชื่อมโลหะสาหรับเครื่องประดับ
2(1-2-3)
Metal Forming and Joining Technology for Jewelry
บูรพวิชา : 235 และ 236
ทฤษฎีของการขึ้นรูปโลหะ การปั๊ ม แม่ พิมพ์เดี่ยว แม่ พิมพ์ต่อเนื่อง การดึงหลอด การหลอม
สาหรับงานขึ้นรูป พันธะของการแพร่และการขึ้นรูปแบบลวดลาย เทคโนโลยีสร้ อยและสร้ อย
กลวง การศึกษาคุณสมบัตขิ องการขึ้นรูป เครื่องมือและการประยุกต์
เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ
2(1-2-3)
Materials Technology in Art
ความสัมพันธ์ของวัสดุและเทคโนโลยีในงานศิลปะ เช่ น เทคนิคการขึ้นรูปแบบโมกูเม่ กาเน่
เทคนิ ค การท าอโนไดซิ ง ค์ เป็ นต้ น การควบคุ ม การผลิ ต แบบปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ กั บ
ความสัมพันธ์ของความร้ อน เทคนิคการตกแต่งเชิงกล การเชื่อม และการอภิปรายเทคโนโลยี
วัสดุควบคู่กบั นวัตกรรมใหม่ๆ ทางศิลปะ
เครื่องประดับโบราณ
1(1-0-2)
Antique Jewelry
รูปแบบ และวิวัฒนาการของเครื่องประดับโบราณในยุคต่างๆ ทั้งของต่างประเทศและประเทศ
ไทย ศึกษานอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูรูปแบบของเครื่องประดับและวิวัฒนาการ
ลูกปัด
1(1-0-2)
Beads
ประวัติความเป็ นมา บทบาท หน้ าที่ และประโยชน์ของลูกปั ด วัสดุและวิธีการผลิตลูกปั ดชนิด
ต่างๆ รูปแบบของลูกปั ดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อิทธิพลและลักษณะเด่นของลูกปัดในแต่
ละภูมิภาค
เทคนิคการวิเคราะห์อญ
ั มณีสงั เคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ
2(1-2-3)
Techniques for Identification of Synthetic and Treated Gems
ศึกษากระบวนการสังเคราะห์ พลอยและการปรั บปรุงคุณภาพพลอยโดยละเอียด วิเคราะห์
จาแนกพลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ปรับปรุงคุณภาพ ศึกษาวิธีการใช้ เครื่องมือขั้นสูงในการ
วิเคราะห์พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ปรับปรุงคุณภาพ
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อป 472
GJ 472

อป 473
GJ 473

อป 474
GJ 474

อป 475
GJ 475

อป 476
GJ 476

การเพิ่มคุณภาพอัญมณีเบื้องต้ น
2(2-0-4)
Introduction to Gemstone Enhancements
บุรพวิชา : อป 462 และ 463
ประวัติการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี วิธกี ารปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ปิ ดหลังด้ วยฟอยด์ การแต้ มสี การเคลือบสี การอาบด้ วยนา้ มัน การปรับพื้นผิวอัญมณีปะ การ
ใช้ ความร้ อน การอาบรั งสี การเจาะด้ วยเลเซอร์ รวมทั้งเทคนิคการปรับ ปรุงคุณภาพอื่น ๆ
นอกจากที่ก ล่ าวมาและเกิดขึ้ นใหม่ อ ยู่ เ สมอ รวมทั้งการตรวจวิ เ คราะห์ อัญมณี ที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพ
อัญมณีอนิ ทรีย์
2(1-2-3)
Organic Gems
บุรพวิชา : อป 462 และ 463
อัญมณีอนิ ทรีย์ ประเภทต่างๆ เช่น ไข่มุก เจท ปะการัง อาพัน เป็ นต้ น ศึกษาชนิดของหอยที่
ใช้ ในการผลิตมุกเลี้ยง วิธีการเลี้ยงและเก็บหอยมุก อัญมณีอินทรีย์เลียนแบบ การปรับปรุง
คุณภาพ อัญมณีอนิ ทรีย์และการจาแนก
ทับทิม แซปไฟร์ มรกต และหยก
2(1-2-3)
Ruby, Sapphire, Emerald and Jade
การศึกษาถึงอัญมณีท้งั สี่ประเภทในวาไรตี้ต่างๆ แหล่งที่มา คุณสมบัติของอัญมณีแต่ละแหล่ง
ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางอัญมณี และแร่วิทยา รวมทั้งอัญมณีเลียนแบบที่สาคัญ
การแกะสลักอัญมณี
2(1-2-3)
Gemstone Carving
การเลื อ กอัญมณี หิ น หรื อ แร่ ท่ีใช้ ในการแกะสลัก แนวคิ ดหรื อ ต้ น แบบที่ต้อ งการในการ
แกะสลัก อุปกรณ์ท่ใี ช้ เครื่องมือที่ใช้ ในการแกะสลัก และวิธีใช้ การแกะสลักชิ้นงาน รูปแบบ
ต่างๆ (เช่น รูปนูนต่า รูปนูนสูง รูปลอยตัว) ซึ่งประกอบด้ วยการวาดแบบหรือออกแบบ การ
โกลนแต่งชิ้นงานด้ วยเครื่องมือขนาดเล็ก การตัดแต่งชิ้นงานด้ วยเลื่อย การขัดผิวชิ้นงานและ
การขัดเงาชิ้นงาน และการจัดแสดงและการนาเสนอชิ้นงาน
การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรหินและแร่
2(2-0-4)
Value adding on Rocks and Minerals
หลักการและวิธีการทาให้ เกิดมูลค่ าเพิ่ มกับทรั พยากรหิ นและแร่ ตัวอย่ างของการทาให้ เกิด
มูลค่า เพิ่มกับทรัพยากรหินและแร่ เช่ น การนามาผลิตเป็ นตุ๊กตา การทากล่องที่ฝงั ด้ วยอัญมณี
การทาของที่ระลึกต่างๆ การทาเครื่องประดับอาคารและสถานที่
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อป 477
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อป 478
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อป 479
GJ 479

อป 483
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เจียระไนอัญมณี 2
2(1-2-3)
Gemstone Cutting and Polishing II
บุรพวิชา : อป 371
การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่ วยในการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนอัญมณี การใช้
เครื่องมือกึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ และ/หรื อเทคโนโลยีอ่ืนช่ วยในการเพิ่มคุณค่ าอัญมณี การ
ตรวจสอบและการวิเคราะห์สดั ส่วนของเหลี่ยมพลอย หาวิธกี ารแก้ ไขและปรับปรุงเพื่อการเพิ่ม
มูลค่าของอัญมณี
การประเมินคุณภาพเพชรและพลอยก้อน
2(1-2-3)
Rough Diamond and Gemstone Grading and Appraisal
ลักษณะ และสมบัติของก้ อนเพชรและพลอยประเภทต่างๆ เพื่อการจาแนกชนิดของอัญมณี
และสามารถประเมินคุณภาพของเพชรและพลอยก้ อนเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ เช่ น การ
วางแผนการเจียระไน การประเมินราคาวัตถุดิบ เป็ นต้ น
การประเมินคุณภาพอัญมณีเชิงพาณิชย์
2(1-2-3)
Gemstone Grading and Appraisal in Commercials
หลักการประเมินคุณภาพอัญมณีในเชิงการค้ า เช่ น การจาแนกชนิดอัญมณี และการประเมิน
คุณภาพโดยใช้ เครื่ อ งมือพื้นฐาน (เช่ น ลูป) การประเมินคุณภาพอัญมณีเป็ นห่ อ (จานวน
มาก) การตีราคาแบบเป็ นห่ อตามเกรดของอัญมณี การประเมินคุณภาพอัญมณีท่มี ีขนาดใหญ่
หรือเล็กกว่าปกติ เป็ นต้ น
การจัดการการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Marketing Management
บุรพวิชา : อป 281
หลั ก การและทฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ดการการตลาดอัญมณีแ ละเครื่ อ งประดั บ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้ อมทางการตลาด SWOT คู่แข่งทางการตลาด และพฤติกรรม ผู้บริโภค ศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด กรณีศึกษาและการวางแผนทางการตลาด เพื่อการได้ เปรียบในการแข่ งขันใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
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การติดต่อสื่อสารสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Business Communication
รูปแบบการติดต่อสื่อสารในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ทฤษฎีการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับคู่ค้าหรือกับผู้บริโภค
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการประชุม เป็ นต้ น กรณีศึกษาและการ
วางแผนทางการสื่อสารการตลาด เพื่อการได้ เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่อง ประดับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Gems and Jewelry Business
บุรพวิชา : อป 281
แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้ นเกี่ยวกับการค้ าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ระบบ การเงินและเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ ศึกษาสภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ข้ อบังคับควมคุมธุรกิจระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษี พิธีการ
ศุลกากร เอกสารที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การน าเข้ า -ส่งออก ศึกษากลยุ ทธ์การน าเข้ า -ส่งออก การ
จัดการการตลาด การผลิตเพื่อการค้ าระหว่างประเทศและกรณีศึกษา
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
Gems and Jewelry Electronic Commerce
บุรพวิชา : อป 281
หลักการเบื้องต้ น องค์ประกอบ ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การเบื้ องต้ นในการจั ด การทางธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ การใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต กั บ ธุ ร กิ จ การสร้ างระบบร้ านค้ า บนระบบอิ น เทอร์ เ น็ต การซื้ อขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้ าและบริการ ระบบความปลอดภัย การตรวจสอบ ระบบการจัดส่งสินค้ าและ
การติดตาม ระบบการรับ – จ่ ายเงินบนอินเทอร์เน็ต กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนฝึ กปฏิบัติการพัฒนาระบบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การจัดการการขาย
2(2-0-4)
Sales Management
บุรพวิชา : อป 281
ความสาคัญของเทคนิคการขาย กลยุทธ์การวางแผนการขาย การเสนอขายและการจู งใจ การ
ฝึ กหัดการขาย การปิ ดการขาย การติดตามผล การให้ ผลตอบแทนการขาย บริการหลังการ
ขาย และการใช้ เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้ องกับงานขาย การประเมินประสิทธิภาพของ
พนักงานขาย จรรยาบรรณการขาย
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บริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Gems and Jewelry Production Management
ศึกษาหลักการและทฤษฏีในการบริหารจัดการการผลิต การวางแผนโครงการ การวางแผน
ทรัพยากร และการวางแผนกลยุทธ์บริหารกระบวนการผลิต การบริหารความสูญเสีย การ
วางแผนกาลังการผลิตการวางแผนการผลิตรวม การบริหารระบบโลจิสติกส์ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการลดต้ นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ฝึ กปฏิบัติการบริหาร
จัดการธรุกจิ จาลองทางอัญมณีและเครื่องประดับ
การเพิ่มผลผลิต
2(2-0-4))
Productivity
การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิธีการเพิ่มผลผลิต การวางแผนโครงการ การ
วางแผนทรัพยากรและการจัดการสินค้ าคงคลัง การพยากรณ์ความต้ องการการผลิต การ
จัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและการผลิตแบบประหยัด การบริหาร
เทคโนโลยี และการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
การวางแผนทรัพยากรองค์กรสาหรับโรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning for Gems and Jewelry Manufacturing
ความรู้ด้านแนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร กระบวนการจัดการทางการผลิตที่เชื่อมโยง
หน้ าที่ของหน่วยงานต่ างๆ ภายในองค์กร การวางแผนความต้ องการวัสดุ และกาลังการผลิต
การจัดตารางการผลิตและการควบคุมการผลิต โดยการประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับซอฟท์แวร์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขจีพร วงศ์ปรีดี

2

อาจารย์

บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

Ph.D. (Materials Science &
Engineering)
M.Eng. (Materials Science &
Engineering)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)

3

อาจารย์

สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

M.Res Science and Engineering
of Materials
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
เลขประจาตัว
ปี ทีจ่ บ
ประชาชน
Iowa State University, IA, USA xxxxxxxxxxx
พ.ศ. 2546
Lehigh University, PA, USA
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
xxxxxxxxxxx
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2543
University of Birmingham, UK
พ.ศ.2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541

xxxxxxxxxxx

ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ
4

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
สุพิชฌา
สุพรรณสมบูรณ์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและ
เครื่องประดับ)

5

อาจารย์

ชายชาติ
ธรรมครองอาตม์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้ อม)
วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ปี ทีจ่ บ

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541

xxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2535
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2532

xxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
1
รองศาสตราจารย์
กาญจนา
ชูครุวงศ์

2

รองศาสตราจารย์

เสรีวัฒน์
สมินทร์ปัญญา

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขจีพร วงศ์ปรีดี

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฐพงศ์ พินิจค้ า

5

อาจารย์

ชายชาติ
ธรรมครองอาตม์

6

อาจารย์

บงกช พิชัยกาจรวุฒิ
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คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ed.D.(Curriculum and Instruction in Science)
M.Ed. (Secondary Ed.)
คบ. (วิทยาศาสตร์ท่วั ไป)
GG. (Graduate Gemologist)
FGA. (Fellowship of the Gemmological
Association)
Ph.D. Geology (Mineralogy)
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้ อม)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
GG. (Graduate Gemologist)
FGA. (Fellowship of the Gemmological
Association)
Ph.D. (Materials Science & Engineering)
M.Eng. (Materials Science & Engineering)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
Ph.D. (Materials Science & Engineering)
M.S. (Materials Science & Engineering)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้ อม)
วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)

ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

7

อาจารย์

ดวงแข บุตรกูล

8

อาจารย์

ถนัด
จินตโกศล

9

อาจารย์

สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

10

อาจารย์

สุพิชฌา
สุพรรณสมบูรณ์

11

อาจารย์

อมรมาศ กีรติสนิ

12

อาจารย์

อโนชา หมั่นภักดี

Ph.D. (Materials Engineering)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
ค.อ.บ. (อุตสาหการ)
M.Res Science and Engineering of Materials
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
Ph.D. Mineralogy (Geophysique)
D.E.A. Environnement et Archéologie
วท.บ. วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ)
GG. (Graduate Gemologist)
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
วท.บ. (เคมี)
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 นิสติ มีระเบียบวินัย ตรงเวลา ซื่อสัตย์ และมีจิตสานึก จิตสาธารณะ
4.1.2 นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ท่เี รียนมาเพื่อนาไปแก้ ปัญหาทางวัสดุศาสตร์ อัญมณี
และเครื่องประดับ
4.1.3 นิสติ มีทักษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ ตลอดจนมี ความเข้ าใจในทฤษฎี แ ละหลั ก การมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
ปรับปรุงงานได้ อย่างเหมาะสม
4.1.4 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่ วมกับผู้อ่ืน และมีความรั บผิดชอบต่ องานที่
ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 นิสติ สามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี
4.1.6 นิสติ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงตัวเลขได้ เป็ นอย่างดี จากการปฎิบัติงานที่มี
การทดลอง และมีการใช้ ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ
4.1.7 นิสติ มีการสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมตัวก่อนการฝึ กงาน
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ปี ที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ในช่ วงภาคฤดู ร้อน โดยให้ สถานที่ฝึกงานกาหนดตามระยะเวลาที่สะดวก โดยกาหนดให้ มี
จานวนชั่วโมงฝึ กงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง และประเมินผลจากแบบประเมินของคณะ โดยพนักงานพี่
เลี้ยงและอาจารย์ท่ปี รึกษาการฝึ กงาน และจากรายงานการฝึ กงาน
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงาน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึก ษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้ น คว้ า วิ จัยปั ญหาต่ างๆ ดาเนิ นการวิจัย และการ
วิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับปั ญหาทางด้ านวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่ องประดับ แล้ วนามาเรียบเรียงเป็ น
รายงาน พร้ อมทั้งสอดแทรกความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ การค้ นคว้ า วิจัยปัญหา
ต่ างๆ ดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาทางวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ
โดยกาหนดผลการเรียนรู้ ดังนี้
(1) มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
(2) รู้หลักการทางวัสดุศาสตร์ อัญมณี และ/หรือ เครื่องประดับ เพียงพอที่อธิบายผลการทดลอง
(3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข
(4) สามารถนาเสนอ ผลการวิจัยโดยใช้ รูปแบบที่เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี ที่ 4 ภาคต้ นในรายวิชา อป 401 สัมมนาด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ และชั้นปี ที่ 4
ภาคปลาย ในรายวิชา อป 402 โครงงานทางอัญมณีและเครื่องประดับ
5.4 จานวนหน่วยกิต
อป 401 สัมมนาด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ จานวน 1 หน่วยกิต และ อป 402 โครงงาน
ทางอัญมณีและเครื่องประดับ จานวน 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการและกระบวนการประเมินผล
5.5.1 นิสติ ลงทะเบียนเรียนวิชา อป 401 สัมมนาด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ ในชั้นปี ที่ 4
ภาคต้ น และคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รมอบหมายให้ นิ สิ ต ท างานร่ ว มกัน เป็ นรายกลุ่ ม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาปั ญหาและสร้ างขอบเขตการทางานเพื่อนาความรู้ทางด้ านวัสดุศาสตร์ เน้ นอัญ
มณีและเครื่องประดับประยุกต์ใช้ สาหรับการสร้ างมูลค่าทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
5.5.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อ และกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าและ
ประเมินผล
5.5.3 นิสติ นาเสนอผลการศึกษาต่อกรรมการพัฒนาโครงงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ เพื่อรับข้ อเสนอแนะและประเมินผลกระบวนการประเมินผล
5.5.4 นิสิตน าเสนอผลการศึกษารายงานความก้ าวหน้ า ของการทาวิจัยในวิชา อป 402
โครงงานทางอัญ มณีแ ละเครื่ อ งประดับ และเสนอผลการวิ จั ย ต่ อ กรรมการพั ฒ นาโครงงานวิ จั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อรับข้ อเสนอแนะและประเมินผลกระบวนการประเมินผล
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มีคุณลั กษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต
มศว คือ ใฝ่ รู้ตลอดชีวิด คิดเป็ นทาเป็ น
หนักเอาเบาสู้ รู้ กาลเทศะ เปี่ ยมจิตสานึ ก
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้ อมถ่ อม
ตน งามด้ วยบุ ค ลิ ก พร้ อ มด้ ว ยศาสตร์
และศิลป์

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต
สอดแทรกอัตลักษณ์ท้งั 9 ประการในการเรียนการสอนทุก
รายวิ ช า โดยอธิ บ ายให้ นิ สิ ต เข้ าใจความหมายและ
ความสาคัญของอัต ลักษณ์ ท้ัง 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการ
เรี ยน การท างาน และการด ารงชี วิต จัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียนอย่ างต่ อเนื่ องเพื่อให้ นิสิตมีโอกาสฝึ กฝนและ
พัฒนาตนเองให้ มีอตั ลักษณ์ท้งั 9 และให้ นิสติ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสติ ให้
พัฒนาอัตลักษณ์ในด้ านใดบ้ าง พร้ อมยกตัวอย่างการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันและประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณ์นสิ ิต มศว)
อัตลักษณ์นสิ ิต มศว
ใฝ่ ร้ ูตลอดชีวิด คิดเป็ นทาเป็ น หนักเอา
เบาสู้ รู้ กาละเทศะ เปี่ ยมจิ ต ส านึ ก
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้ อมถ่อม
ตน งามด้ วยบุคลิก พร้ อ มด้ วยศาสตร์
และศิลป์

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
สอดแทรกอัตลักษณ์ท้งั 9 ประการในการเรียนการสอนทุ ก
รายวิชา โดยอธิบายให้ นิสติ เข้ าใจความหมายและความสาคัญ
ของอัตลักษณ์ท้งั 9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การทางาน
และการดารงชี วิต จัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้ นเรี ยนอย่ าง
ต่ อ เนื่ องเพื่ อให้ นิ สิต มี โ อกาสฝึ กฝนและพั ฒ นาตนเองให้ มี
อัตลักษณ์ท้งั 9 และให้ นิสติ อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการ
เรียนในแต่ละรายวิชาช่ วยกระตุ้นนิสติ ให้ พัฒนาอัตลักษณ์ใน
ด้ านใดบ้ าง พร้ อมยกตัวอย่างการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
และประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- สอดแทรกเนื้อหาในมิตทิ างคุณธรรม
- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ใน
1.มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน การทารายงาน การอ้ างอิงผลงาน และการ
จริยธรรมในการ
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
สอบ
ดารงชีวิต มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และมี - ใช้ กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ นิสติ - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่
ฝึ กนาหลักธรรมมาใช้ ในการแก้ ปัญหาชีวิต แสดงถึงการคิด วิเคราะห์ และการ
จรรยาบรรณทาง
- มีกจิ กรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม เลือกใช้ หลักธรรมที่เหมาะสมในการ
วิชาการ
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
แก้ ปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาตนเอง
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสติ ใน
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
- ให้ นิสติ เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม - ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
2. มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม จากกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้ รับการ ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
ยกย่องในสังคม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึก
สาธารณะ
- ให้ นิสติ ฝึ กเขียนโครงการ และทากิจกรรม
เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ
- ให้ นิสติ เขียนรายงานความรู้สกึ ที่มีต่อ
การทากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให้
ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากการให้
3. รับผิดชอบตนเอง ให้ ความรู้ความเข้ าใจถึงผลกระทบจากการ
กระทาของตนเองต่อตนเอง ผู้อ่นื สังคม
ผู้อ่นื สังคม และ
และสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ กรณีศึกษา และ
สิ่งแวดล้ อม
มอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุ่ม
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- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน-ร่วม
การวางแผน การปฎิบัติ และการนาเสนอ
ผลงาน
- ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสติ ที่
ได้ ทาประโยชน์ให้ สงั คม
- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจาก
คุณภาพรายงานรายบุคคล
- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อ่นื จาก
การทารายงานกลุ่ม และจากผลการ
ประเมินกันเองของนิสติ ในกลุ่ม
- ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการ
ทางความคิดและพฤติกรรมของนิสติ

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน การส่ง
รายงานตามเวลาที่กาหนด การแต่งกาย
และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมายที่
5. ตระหนักในคุณค่า - มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ นิสติ มีแนวคิด
แสดงถึงการนาแนวคิดทางสุนทรียของศิลปวัฒนธรรมทั้ง ทางด้ านสุนทรียศาสตร์ และตระหนักใน
ของไทยและประชาคม คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดารง- ศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการ
ชีวิต โดยให้ เข้ าร่วมกิจกรรมสร้ างเสริม
อภิปรายในชั้นเรียน
นานาชาติ
ประสบการณ์ท้งั ในและนอกเวลาเรียน และ - สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน
ให้ ทารายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดงี ามของไทย
รายบุคคลและงานกลุ่ม
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและ
- สอดแทรกเนื้อหาในด้ านศิลปวัฒนธรรม เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติ
และประเพณีท่ดี งี ามทั้งของไทยและนานา ได้
ชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
4. มีวินัย ตรงต่อ
เวลา เคารพกฎ
ระเบียบขององค์กร
และสังคม

- กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
นิสติ มีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้ อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ ชัดเจนในทุกรายวิชา

2.2 ด้านความรู ้ : มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ท่กี ว้ างไกล มีความเข้ าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อ่นื
และสังคม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีความรอบรู้อย่าง - จัดหลักสูตรให้ มีรายวิชาบังคับที่ครอบ- - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
กว้ างขวาง มีโลกทัศน์ คลุมความรู้ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้ างขวาง แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้
กว้ างไกล และสามารถ โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ เพิ่มเติม โดยอาศัยข้ อมูล/หลักความรู้จาก
และมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อให้
แหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้ อย่าง
เรียนรู้ด้วยตนเอง
นิสติ มีโอกาสเลือกเรียนได้ ตามความสนใจ เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้างอิง
- มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การสืบค้ น
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
ข้ อมูลด้ วยตนเอง และให้ ฝึกปฏิบัตใิ นทุก
รายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
2. มีความรู้และความ - ให้ เรียนรู้หลักธรรมที่สาคัญในการ
แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ และการ
เข้ าใจธรรมชาติของ ดารงชีวิต โดยใช้ หนังสือและกรณีศึกษา
ตนเอง รู้เท่าทันการ - ให้ ทากิจกรรม Who am I เพื่อให้ เข้ าใจ/ เลือกใช้ หลักธรรมที่เหมาะสมในการ
เปลี่ยนแปลงและดารง ทราบที่มาของลักษณะนิสยั /วิเคราะห์ข้อดี ดาเนินชีวิต
ชีวิตอย่างมีความสุข ข้ อด้ อยของตนเอง พร้ อมตั้งเป้ าหมายใน - ประเมินจากพัฒนาการด้ านความ คิด
การพัฒนาตนเอง
และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ท่ามกลางกระแส
- มอบหมายงานให้ นิสติ ฝึ กนาหลักธรรม
โลกาภิวัตน์
มาใช้ ในชีวิตประจาวัน
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- ให้ ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์/
สังคมไทยและนานาชาติเพื่อให้ นิสติ เข้ าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต ประจาวัน
รวมทั้งแนะนาแหล่งอ้างอิงให้ นิสติ ค้ นคว้ า
เพิ่มเติม
- ให้ นิสติ เรียนรู้การดารงชีวิตในสังคม
อย่างมีคุณค่าจากกรณีศึกษา
- มอบหมายงานกลุ่มให้ นิสติ วิเคราะห์
ปัญหาสังคมและนาสนอแนวทางแก้ไข
อย่างสร้ างสรรค์
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน
- ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
4. มีความรู้ ความ
เข้ าใจ และตระหนักถึง ของพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้ อม
ความจาเป็ นในการมี โดยใช้ กรณีศึกษา เพื่อให้ ตระหนักถึงความ
จาเป็ นในการมีความสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องกับ
ความ สัมพันธ์ท่ี
ถูกต้ องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
- มอบหมายงานให้ นิสติ ฝึ กวิเคราะห์ปัญหา
แวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม อภิปรายหาสาเหตุและวิธแี ก้
ปัญหาโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนิสติ เอง และนาเสนอในชั้นเรียน
5. มีความรู้พ้ ืนฐาน - ให้ ความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ
และทักษะในการดารง หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ - มอบหมายงานกลุ่มให้ นิสติ สืบค้ นกรณีศกึ ษา
มาอภิปรายในชั้นเรียน
พอเพียง
- มอบหมายงานรายบุคคลให้ นิสติ ฝึ กคิด
และนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ในการดารงชีวิต
3. มีความรู้ ความ
เข้ าใจเพื่อนมนุษย์/
สังคมทั้งไทยและ
นานาชาติ/กฏหมายใน
ชีวิต ประจา-วัน และ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ ในการแก้ ปัญหา
และสร้ าง สรรค์
สังคม

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การวางแผน การปฎิบัติ และการนาเสนอ
ผลงาน
-ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง
ความคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาสังคม
โดยเริ่มจากตนเอง
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

- ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการทา
รายงานรายบุคคล และการทางานกลุ่ม
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน
- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การบริโภค

- ประเมินจากรายงานที่แสดงให้ เห็นว่า
นิสติ ได้ นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ ในชีวิตประจาวัน และสามารถเลือกสรร
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในกระแสหลักมา
บูรณาการใช้ อย่างรู้เท่าทัน
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา : เป็ นผู้ใฝ่ ร้ ู คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตได้ เป็ น
อย่างดี
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. เป็ นผู้ใฝ่ รู้ และมี - สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้ - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
วิจารณญาณในการ นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเองในทุก แสดงถึงการค้ นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
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เลือกรับข้ อมูลข่าวสาร รายวิชา
- ให้ นิสติ ฝึ กใช้ หลักกาลามสูตรในการ
พิจารณาเลือกรับข้ อมูลข่าวสาร

ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ
ข้ อมูลข่าวสารโดยใช้ หลักกาลามสูตร
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. สามารถคิดอย่าง - ให้ นิสติ ฝึ กคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ ไข - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
มีเหตุผลและเป็ นระบบ ปัญหาโดยใช้ หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส- แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ น
มนสิการ
ระบบ
- นาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ - ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. สามารถเชื่อมโยง - ใช้ ตวั อย่างที่ดีเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้ นิสติ - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่
แสดงถึงการนาข้ อมูลความรู้ท่ถี ูกต้ องมาใช้
ความรู้ส่กู ารใช้ ประ- ได้ เรียนรู้วิธวี ิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
แก้ ไขอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยความรู้แบบ ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็ น
โยชน์เพื่อพัฒนา
ระบบ และสร้ างสรรค์
คุณ- ภาพชีวิตของ บูรณาการ
- สังเกตพัฒนาการในด้ านต่าง ๆ จาก
ตนเอง และสังคมใน - กาหนดประเด็นปั ญหาสังคมที่เป็ น
ประเด็นสาธารณะเพื่อฝึ กให้ นิสติ รู้จักใช้
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
ทุกมิตไิ ด้ อย่าง
ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
สมดุล
เสนอแนะแนวทางแก้ ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และสังคมในทุกมิติได้
อย่างสมดุล
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและดารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ เป็ นอย่างดี
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทย - ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมายและ
1.ใช้ ภาษาในการ
และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกใช้ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ติดต่อ สื่อสารและ
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
สร้ างความ สัมพันธ์ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้ าง
กับผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่าง ความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ เป็ นอย่างดี
- ใช้ กรณีศกึ ษาเป็ นตัวอย่างเพื่อให้ นิสติ
ดี
วิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารที่ดแี ละไม่
ดี
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
2. สามารถปรับตัว - มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชา
เพื่อฝึ กให้ นิสติ รู้จักปรับตัวในการทางาน
แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื
ทั้งในฐานะผู้นาและ ร่วมกับผู้อ่นื รับผิดชอบภาระงานที่ได้ รับ และแก้ ปัญหา
มอบหมาย รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน - สังเกตจากพัฒนาการด้ านความคิดและ
สมาชิกกลุ่ม
ร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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และค้ นหาทางออกร่วมกันได้
3. การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื - ใช้ กรณีศกึ ษาปัญหาความขัดแย้ งเพื่อให้
นิสติ ได้ เรียนรู้ผลกระทบด้ านลบที่มีต่อ
อย่างสันติสขุ
สังคม
- เลือกปัญหาสังคมที่เป็ นประเด็นสาธารณะ
ให้ นิสติ ฝึ กวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิ ด
รับความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิ
ของผู้อ่นื พยายามเข้ าใจและยอมรับความ
แตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคล

- ประเมินจากผลการประเมินกันเองของ
นิสติ ในกลุ่ม
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการยอมรับ
เหตุผลของผู้ท่มี ีความคิดเห็นแตกต่าง

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
1. มีทกั ษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข ตัวเลขโดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิต
ประจาวัน
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่าง
ต่อเนื่อง
- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสาร
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
2. มีทกั ษะการ
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
สื่อสารและการใช้
- สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช้
แสดงถึงความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน และมี
สารสนเทศได้ อย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและ
จรรยา- บรรณที่เกี่ยวข้ องในทุกรายวิชา จรรยาบรรณ
ถูกต้ องและ
- ฝึ กนิสติ ให้ ร้ จู ักวิเคราะห์ผลกระทบ
เหมาะสม
จากการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
3. สามารถแสวงหา - ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ความสาคัญของแหล่งข้ อมูลประเภทต่าง - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ความรู้โดยใช้ เทค
โน- โลยีสารสนเทศ ๆ ทั้งแหล่งความรู้ ทั้งที่เป็ นสื่อเอกสาร/สื่อ ถึงการสีบค้ นข้ อมูล การเลือก ใช้ ข้อมูล และการ
อิเล็กทรอนิคส์/ บุคคลต่าง ๆ
รู้จักแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
- แนะนาวิธกี ารเรียนรู้/การสืบค้ นข้ อมูล
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
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- มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝี กทักษะใน
การสืบค้ น/อ้ างอิงข้ อมูล การใช้ ซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ
4. สามารถนาเสนอ -ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิค
สารสนเทศในรูปแบบ การนาเสนอผลงานประเภทต่าง
ที่เหมาะสม และมี - สอดแทรกการฝึ กทักษะการในการ
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ
คุณภาพ
- ใช้ กรณีศกึ ษาเพื่อเป็ นตัวอย่างในการ
นาเสนอผลงานที่ดีและไม่ดี
- ฝึ กให้ นิสติ ออกมานาเสนอผลงานหน้ า
ชั้นเรียนในทุกรายวิชา
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- ประเมินจากคุณภาพในการนาเสนอผลงาน
และเลือกการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ให้ การนาเสนอผลงานมีความชัดเจน และ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 111 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
นานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
นานาชาติ 2
มศว 141 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มศว 143 พลังงานทางเลือก
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 145 สุขภาวะและวิถชี ีวิตเชิงสร้างสรรค์
มศว 351 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของ
ธรรมชาติพลังงาน และจิ ต

 ความรับผิดชอบรอง

4.ทักษะความ
5.ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
ปั ญญา
บุคคล และความ การสื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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
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รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 361 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
มศว 363 มนุษย์กบั การเมือง
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 366 จิตวิทยาสังคม

4.ทักษะความ
5.ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
ปั ญญา
บุคคล และความ การสื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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
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รายวิชาศึกษาทัว่ ไป

มศว 367 กฎหมายทั่วไป
มศว 371 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
มศว 372 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
มศว 373 ภูมลิ ักษณ์ชุมชน
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

4.ทักษะความ
5.ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
ปั ญญา
บุคคล และความ การสื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
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
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต
มีคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษตามอัตลั ก ษณ์ นิ สิต - สอดแทรกอัตลักษณ์ท้งั 9 ประการ โดยเชื่อมโยงกับการเรียน
มศว คือ ใฝ่ รู้ตลอดชีวิด คิดเป็ นทาเป็ น
การทางาน และการดารงชีวิต
หนั ก เอาเบาสู้ รู้ กาลเทศะ เปี่ ยมจิ ตสานึ ก - ส่งเสริมให้ ค้นคว้ าและร่ วมกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
สาธารณะ มีทกั ษะสื่อสาร อ่อนน้ อมถ่อมตน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นิสิตมีโอกาสฝึ กฝนและพัฒนาตนเอง
งามด้ วยบุ ค ลิ ก พร้ อมด้ ว ยศาสตร์ แ ละ
ให้ มีอตั ลักษณ์ท้งั 9 ประการ
ศิลป์
- มีกิจกรรมส่ง เสริม ให้ นิสิตอภิ ป รายแสดงความคิดเห็นว่ า
การเรี ย นในแต่ ล ะรายวิ ช าช่ ว ยกระตุ้ น นิ สิต ให้ พั ฒ นาอัต
ลั ก ษณ์ ท่ี แ สดงถึ ง ภาวะผู้ น าทางความคิ ด และมี ค วาม
รับผิดชอบต่องผลงานที่นาเสนอ
- มีการท าโครงงานวิ จัย เพื่ อเป็ นการฝึ กเทคนิคและจาลอง
กระบวนการวิจัยที่นาไปใช้ ได้ จริง
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1.มีความซื่อสัตย์สจุ ริต - สอดแทรกเนื้อหาในมิตทิ างคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการ
ทารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ

2. มีระเบียบวินัย

- กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ นิสติ
มีค่านิยมทางวินัยที่ถูกต้ อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ ชัดเจนในทุกรายวิชา

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ
เวลาในการเข้ าชั้นเรียน การส่งรายงานตาม
เวลาที่กาหนด การแต่งกาย และการปฏิบัตติ น
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

3. มีจิตสานึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

- สร้ างความเข้ าใจและความสาคัญของเนื้อหา
จรรยาบรรณทางวิชาการในการเรียนการสอน
- มีการสอดแทรกหลักความประพฤติท่เี ป็ น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลในวิชาชีพ

- ประเมินจากงานและตรวจสอบรายงาน
งานที่มีการอ้ างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม และการอ้างถึงบุคคล
หรือแหล่งที่มาของข้ อมูล
- ประเมินจากความสามารถในการปรับตัว
ให้ ถูกต้ องในการดาเนินวิชาชีพ
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ผลการเรียนรู ้
4. เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อ่นื

5. มีจิตสาธารณะ

2.2 การพัฒนาความรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.มีความรู้ในหลักการ
และทฤษฎีทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. มีความรู้พ้ ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ท่จี ะนามา
อธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ

กลยุทธ์การสอน
ให้ ความรู้ความเข้ าใจถึงผลกระทบจากการ
กระทาของตนเองต่อตนเอง ผู้อ่นื และสังคม
โดยใช้ กรณีศึกษา และมอบหมายงาน
รายบุคคล/งานกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อ่นื จากการทา
รายงานกลุ่ม และจากผลการประเมินกันเอง
ของนิสติ ในกลุ่ม
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการทาง
ความคิดและพฤติกรรมของนิสติ
- ให้ นิสติ เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวมจาก - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย และ
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างที่ได้ รับการยกย่องใน สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน-ร่วม การ
สังคม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกสาธารณะ
วางแผน การปฎิบัติ และการนาเสนอผลงาน
- กระตุ้นให้ นิสติ มีความรู้สกึ เสียสละ ต่อ
- ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสติ ที่ได้
เพื่อนชั้นเรียนและ ให้ ตระหนักถึงความสุขที่ ทาประโยชน์ให้ สงั คม
เกิดจากการเสีบสละ

กลยุทธ์การสอน
- บรรยายเนื้อหาวิชาการในชั้นเรียน และ/
หรือ การฝึ กปฏิบัติตามบทเรียน

วิธกี ารวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสติ ในด้ านต่างๆ เช่นการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

- ประเมิ น จากผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนและ
การปฏิบัติงานของนิสติ ในด้ านต่างๆ เช่ นการ
สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้ ของ
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
3. สามารถติดตาม
- จัดกิจกรรมเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดย
- ประเมิน จากพัฒนาการด้ านความ คิดและ
ความก้ าวหน้ าทาง
แนะนาวิธกี ารเรียนรู้และการสืบค้ นข้ อมูลด้ วย พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
วิชาการ พัฒนาความรู้ ตนเอง
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - มอบหมายงานให้ นิสติ วิเคราะห์ปัญหา
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
ด้ านวิทยาศาสตร์และ สังคมและนาเสนอแนวทางแก้ ไขอย่าง
คณิตศาสตร์
สร้ างสรรค์
- บรรยายเนื้อหาวิชาการในชั้นเรียน และ/
หรือ มอบหมายงานให้ นิสติ วิเคราะห์ปัญหา
สังคมและนาเสนอแนวทางแก้ ไขอย่าง
สร้ างสรรค์
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู ้
4.มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
นาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน

กลยุทธ์การสอน
- มอบหมายให้ อ่าน และศึกษาจากบทความ
และ/ หรือ มอบหมายให้ ค้นคว้ าข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง

5.มีความรู้ทางด้ านอัญ
มณีและเครื่องประดับ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การ
สัมมนา การทาแบบฝึ กหัด การศึกษานอก
สถานที่

2.3 การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถคิดวิเคราะห์ - จั ดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อ ให้ นิ สิต ได้ ฝึ ก
อย่างเป็ นระบบ และมี ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพ
เหตุมีผล ตามหลักการ ปัญหาหรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่ม
ทางวิทยาศาสตร์
- น าเสนอและอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
2. นาความรู้ทางด้ าน - ใช้ ตวั อย่างที่ดีเป็ นกรณีศึกษาเพื่อให้ นิสติ ได้
วิทยาศาสตร์และ
เรียนรู้วิธวี ิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ ไข
คณิตศาสตร์ไป
อย่างเป็ นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ
ประยุกต์กบั สถานการณ์ - กาหนดประเด็นการวิเคราะห์สาเหตุของ
ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขได้ อย่าง
และเหมาะสม
สมดุล
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วิธกี ารวัดและประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม
โดยอาศัยข้ อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่
น่าเชื่อถือมาประกอบได้ อย่างเหมาะสมและมี
จรรยาบรรณในการอ้ างอิง
- ประเมิ นจากการอภิ ปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ประเมิ น จากผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนและ
การปฏิบัติงานของนิสติ ในด้ านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาคการศึ ก ษาและ
ปลายภาคการศึกษา
(3) การรายงาน/โครงการ
(4) การนาเสนอผลงาน
(5) โครงงาน/ การฝึ กงาน/ ฝึ กปฏิบัติ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดง
ถึงการนาข้ อมูลความรู้ท่ถี ูกต้ องมาใช้ ในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ และ
สร้ างสรรค์
- สังเกตพัฒนาการในด้ านต่าง ๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู ้
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถ
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้ อย่าง
ถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่
การสร้ างสรรค์
นวัตกรรม

กลยุทธ์การสอน
- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง
- ให้ นิสติ ฝึ กคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ ไข
ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ถึงการค้ นหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและ
มีวิจารณญาณในการเลือกรับข้ อมูลข่าวสาร
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.4 การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึ กให้ นิสติ รู้จัก - ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมายและการ
1. มีภาวะผู้นา โดย
สามารถทางานร่วมกับ ปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อ่นื รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผล
ของผู้ท่มี ีความคิดเห็นแตกต่าง
ผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและ ภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย รับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง
สมาชิกที่ดี
จุดยืนของตนเอง และค้ นหาทางออกร่วมกัน
ได้
- ประเมินจากกความรับผิดชอบ คุณภาพของ
2. มีความรับผิดชอบ - ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสังคม และการ งานในการทารายงานรายบุ คคล และการทางาน
ต่อสังคมและองค์กร
ตระหนักถึงความจาเป็ นในการมีความสัมพันธ์ กลุ่ม ที่แ สดงถึงความสัมพั นธ์ร ะหว่ างบุ คคล
ที่ถูกต้ อง
และความรับผิดชอบในการทากิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายงานให้ นิสติ ฝึ กวิเคราะห์ อภิปราย
หาสาเหตุและวิธแี ก้ ปัญหา และนาเสนอในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
3. สามารถปรับตัวเข้ า - เลือกปัญหาที่เป็ นประเด็นสาธารณะให้ นิสติ
ฝึ กวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิ ด รับความ
ถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ และ
กับสถานการณ์และ
แก้ ปัญหา
วัฒนธรรมขององค์กร คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิของผู้อ่นื
พยายามเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างทาง - สังเกตจากพัฒนาการด้ านความคิดและ
ความคิดของแต่ละบุคคล
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
1. สามารถประยุกต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิต ประจาวัน
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
และสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ ประมวลผล รายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
การแก้ ปัญหาและ
นาเสนอข้ อมูลได้ อย่าง
เหมาะสม
-ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
- ประเมินจากคุณภาพในการนาเสนอผลงาน
2. มีทกั ษะในการ
นาเสนอผลงานประเภทต่าง
และความสามารถในการสื่อสารรวมทั้งการ
สื่อสารภาษาไทยได้
- สอดแทรกการฝึ กทักษะการในการเรียนรู้
นาเสนอผลงานมีความชัดเจน และน่าสนใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
รายวิชาต่าง ๆ
มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้ - ฝึ กให้ นิสติ ออกมานาเสนอผลงานหน้ าชั้น
เรียนในทุกรายวิชา
อย่างเหมาะสม
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
3. มีทกั ษะและความรู้ - ฝึ กให้ นิสติ สามารถสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่ง
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการเข้ าถึงงข้ อมูลประเภท - ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
ภาษาอังกฤษหรือ
ถึงการสีบค้ นข้ อมูล การเลือก ใช้ ข้อมูล และการ
ภาษาต่างประเทศอื่น ต่าง ๆ อย่างทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ
เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง - แนะนาวิธกี ารเรียนรู้/การสืบค้ นข้ อมูลโดย รู้จักแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึ กปฏิบัติในทุก
เหมาะสมและจาเป็ น
รายวิชา
- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและการ - การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
4. สามารถใช้
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
ถึงความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
ในการสืบค้ นและเก็บ - สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช้
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน และมี
รวบรวมข้ อมูลได้ อย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝึ กนิสติ ให้ ร้ จู ักวิเคราะห์ผลกระทบจากการ จรรยาบรรณ
มีประสิทธิภาพและ
ใช้ คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

คณ 115
คณ 116
คม 100
คม101
คม 190
คม191
คม 221
ชว 101
ชว 191
ฟส 100
ฟส 180
วทศ 301
วทศ 302
สถ 243

แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
เคมีท่วั ไป 1
เคมีท่วั ไป 2
ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป 1
ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป 2
เคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 1
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1
ฟิ สิกส์ท่วั ไป
ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ท่วั ไป
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ 2
วิธกี ารทางสถิติ

 ความรับผิดชอบรอง

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้านความรู ้

ด้าน
ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
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ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รายวิชา

อป 131
อป 151
อป 152
อป 161
อป 181
อป 211
อป 212
อป 213
อป 214
อป 215
อป 235
อป 236
อป 255
อป 256
อป 281
อป 282

ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 1
ธรณีวิทยาเบื้องต้ น
ผลึกศาสตร์
พลอยและแหล่งกาเนิดพลอย
จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลสาหรับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
วัสดุศาสตร์เบื้องต้ น
ปฏิบตั กิ ารวัสดุศาสตร์ 1
กระบวนการผลิตวัสดุ
ปฏิบตั กิ ารวัสดุศาสตร์ 2
โลหะวิทยากายภาพสาหรับเครื่องประดับ
การขึ้นตัวเรือน1
ปฏิบตั กิ ารการขึ้นตัวเรือน1
แร่วิทยา
คุณสมบัตทิ างแสงของแร่
บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้าน
ทักษะทางปัญญา

ด้านความรู ้

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

    

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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รายวิชา

อป 316
อป 317
อป 331
อป 332
อป 333
อป 334
อป 335
อป 336
อป 361
อป 362
อป 363
อป 371
อป 401
อป 402
อป 403
อป 409

วัสดุพอลิเมอร์สาหรับเครื่องประดับ
วัสดุเซรามิกเบื้องต้ นสาหรับ
เครื่องประดับ
การขึ้นตัวเรือน2
ปฏิบตั กิ ารการขึ้นตัวเรือน2
หล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น
ปฏิบตั กิ ารหล่อเครื่องประดับ
ชุบและเคลือบผิว
ปฏิบตั กิ ารชุบและเคลือบผิว
วิเคราะห์อญ
ั มณี 1
วิเคราะห์อญ
ั มณี 2
เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร
เจียระไนอัญมณี 1
สัมมนาด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
โครงงานทางอัญมณีและเครื่องประดับ
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การฝึ กงาน

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้าน
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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รายวิชา

อป 418
อป 419
อป 421
อป 422
อป 423
อป 424
อป 425
อป 426
อป 427
อป 428
อป 429
อป 432
อป 433
อป 434
อป 441
อป 444
อป 445

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
เครื่องมือและการตรวจสอบ
            
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ
        
   
สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ
            
การกัดกร่อน
            
เหล็กกล้ าและเหล็กกล้ าไร้ สนิม
            
วัสดุเซรามิกไฟฟ้ า
 
          
วัสดุคอมโพสิตเบื้องต้ น
            
เทคโนโลยีเส้นใยและสิ่งทอ
            
เทคโนโลยีพ้ ืนผิว
            
วัสดุนาโนและวัสดุใหม่
            
การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง
            
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิต 2    


    
 
ออกแบบเครื่องประดับด้ วย
   
   
    
คอมพิวเตอร์ 1
ออกแบบเครื่องประดับด้ วย
   


    
 
คอมพิวเตอร์ 2
เครื่องประดับแฟชั่น
   
  
   
 
การจัดหน้ าร้ าน
            
เทคโนโลยีการหล่อเครื่องประดับ
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ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     
























































รายวิชา

อป 446
อป 447
อป 448
อป 449
อป 462
อป 471

อป 472
อป 473
อป 474
อป 475
อป 476
อป 477

เทคโนโลยีการขึ้นรูปและการ
เชื่อมโลหะสาหรับเครื่องประดับ
เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ
เครื่องประดับโบราณ
ลูกปัด
ประเมินคุณภาพและราคาพลอย
เทคนิคการวิเคราะห์อญ
ั มณี
สังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุง
คุณภาพ
การเพิ่มคุณภาพอัญมณีเบื้องต้ น
อัญมณีอนิ ทรีย์
ทับทิม แซปไฟร์ มรกต และหยก
การแกะสลักอัญมณี
การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรหินและ
แร่
เจียระไนอัญมณี 2

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้าน
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู ้
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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รายวิชา

อป 478
อป 479
อป 483
อป 484
อป 485
อป 486
อป 487
อป 488
อป 489
อป 491

การประเมินคุณภาพเพชรและ
พลอยก้ อน
การประเมินคุณภาพอัญมณีเชิง
พาณิชย์
การจัดการการตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การติดต่อสื่อสารสาหรับธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ระหว่างประเทศ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
การจัดการการขาย
บริหารการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับ
การเพิ่มผลผลิต
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อญ
ั
มณีและเครื่องประดับ

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้าน
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
การประเมินผลการศึกษาใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ในกรณีท่รี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ ประเมินผลใช้ สญ
ั ลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึ กงาน/เป็ นที่พอใจ
U
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึ กงาน/ไม่เป็ นที่พอใจ
AU
การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้ รับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูตรเพื่ อพิ จารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเป็ นตามเกณฑ์การ
ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมิ นในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้ วยคณะกรรมการ บริ ห าร
หลักสูตร
2.2 อาจารย์ท่รี ับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้ สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้ องผ่านที่ประชุมของภาควิชา หรือคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่
ได้ รับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้ นิสติ ทราบ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3.2 เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) จัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้ านวิชาการ
รวมทั้งการเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(2) ให้ ความรู้ อาจารย์ใหม่ ในด้ านการบริหารวิชาการของคณะ การประกันคุ ณภาพการศึกษา
ระเบียบข้ อบังคับและประกาศที่เกี่ยวช้ อง เพื่อให้ อาจารย์ปฎิบัติตนได้ อย่ างถูกต้ อง เข้ าใจ และอยู่ในสังคม
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
ส่งเสริมให้ อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
(1) จัดให้ มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่ างต่ อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ชี ัดเจน มี
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
(2) จัดให้ มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้ อาจารย์สามารถสร้ างผลงานวิชาการในสาขา
วัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และ/หรือ งานวิจัย งานสร้ างสรรค์อ่ นื ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ ได้
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(3) อาจารย์ ท้ัง หมดต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา โดยอาจเข้ ารั บ การอบรมด้ า นวิ ชาชี พ ในหลั กสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้ างแบบทดสอบ ตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู้ท่ีอิงพัฒนาการของ
ผู้เรียน การใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้ วย อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร มีหน้ าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้ ได้ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(2) คณาจารย์ของภาควิชาเป็ นกลไกสาคัญในการผลิตบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด
(3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสติ ต่ออาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่มี ีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ แก่
1. ตารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหา

คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิ สิกส์
สถิติศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุลชีววิทยา
คหกรรมศาสตร์
วัสดุศาสตร์ (อัญมณี
และเครื่องประดับ)
รวม

ตาราและหนังสือ ตาราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (เล่ม)
(เล่ม)
8,579
11,193
5,345
6,568
10,961
15,834
6,390
8,118
2,845
5,109
4,591
9,387
9,296
13,633
3,513
10,899
6,491
58,011

10,571
91,312
84

สื่อ

รวม

วารสาร/ชื่อ
ภาษาต่างประเทศ

597
88
172
332
83
108
176
221

20,369
12,001
26,967
14,840
8,037
14,086
23,105
14,633

2
3
8
3
2
2
8
12

964 18,026
2,741 152,064

4
44

2. ฐานข้ อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย ThaiLIS จานวน 11 ฐาน EBSCO จานวน 5 ฐาน e-book
จานวน 2 ฐาน e-thesis จานวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จานวน 1 ฐาน และ e-journal จานวน 6
สาขาวิชา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่งค้ นคว้ า
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ โดยกาหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่สี อดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ดชอบหลั ก สูตรและผู้ ส อน ร่ ว มกัน ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมู ลเพื่อเตรียมไว้ สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้ บัณฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์สงู ด้ านการวิจัย หรือมีประสบการณ์
จากการปฎิบัติงานตรงในสาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้ อง ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการพิจารณา
และกลั่นกรอง เพื่อทาการแต่งตั้งโดยกลไกของมหาวิทยาลัยต่อไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ที่เป็ นผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฎิบัติการ ตลอดจน
เป็ นผู้ ช่วยเหลือนิ สิตเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมื อวิจัยในโครงงาน เพื่ อทาหน้ าที่ป ระสานการดาเนิ นงานของ
หลักสูตร โดยมีคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนควรมี คุณวุฒิไม่ ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ทางสาขาวัสดุ
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ศาสตร์ อัญ มณี และเครื่ อ งประดับ หรื อ สาขาที่เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ส ามารถเป็ นไปตามทัก ษะความรู้ เ พื่ อ การ
ปฎิบัติงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้ องปฎิบัติการ
และต้ องมีความสามารถในการใช้ ส่อื และเทคโนโลยี เพื่อเป็ นผู้ช่วยอาจารย์ ดังนั้นจึ งมีความจาเป็ นต้ องให้
บุคลากรได้ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้ านต่างๆ
ให้ เพียงพอที่สามารถเป็ นผู้ช่วยอาจารย์ท่ดี ไี ด้
5. การสนับสนุ นและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสติ
5.1.1 มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้ านวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
5.1.2 มีอาจารย์ท่ปี รึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
มีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิ สิตอุ ทธรณ์เรื่ อ งต่ างๆโดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิ ชาการ มีการ
กาหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่มี ีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธกี ารประเมินผล
5.2.2 จัดช่องทางรับคาร้ องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสติ
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ
6.

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทุกปี เพื่อนาข้ อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสารวจการได้ งานทาของบัณฑิตทุกปี
6.3 มีการสารวจเพื่อประเมินความต้ องการของตลาดงาน สังคม ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
สถานประกอบการมากที่สดุ
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและ
เครื่องประดับ)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้ อยต่อการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามแผนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประสิทธิผลของคุณภาพกระบวนการการเรียนการสอนรายวิชา ดาเนินการจากนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอน ในด้ านเทคนิคการสอน กระบวนการในการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมในห้ องเรียน และนอกห้ องเรียนกิจกรรมเสริมสร้ างประสบการณ์
1.1.2 ประเมิ น ประสิท ธิภ าพการสอนจากผลการเรี ย น และผลงาน ของนิ สิต ได้ จ ากการ
ทดสอบนิสติ หรือสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการโต้ ตอบหรือร่ วมอภิปรายแสดงความเห็นในชั้นเรียนต่ อ
ปัญหาหรือวิธกี ารแก้ ปัญหาต่างๆ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสติ และศิษย์เก่า
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จะดาเนินการประเมินจากนิสิต โดยการติดตามหรื อนิเทศการ
ฝึ กงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศจะสามารถประเมินนิสติ ได้ เป็ นรายบุคคล
- ประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) จากการประเมินความพึงพอใจของ
นิสติ ชั้นปี ที่ 4 และศิษย์เก่าต่อคุณภาพของหลักสูตร
2.2 ประเมินจากนายจ้ างหรือสถานประกอบการ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้ อง
- ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต จากการสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้ บัณฑิต ไปยังสถานประกอบการ
2.4 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
- ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ ความเห็น หรือพิจารณาจากข้ อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน ด าเนิ น การประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้ อมูลจากการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ข้ อ 2 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพในภาพรวมของ
หลักสูตร ซึ่งสามารถวางแผนหรือ เตรียมการสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน ในรอบต่อไป
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
4.2 เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ าด้ วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้ มีความเหมาะสม และเพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศ หรือมติอ่ นื ใดในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับข้ อบังคับนี้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่ า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็ นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้ หมายความถึง ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลั ยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วย ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ด้ วย
“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เป็ นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็ นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และให้ หมายความถึงบุคคลที่ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่ งที่เทียบเท่า
ของส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้ วย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา ปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษา ปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษา ปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้ อ 6.2.1 - 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้ างต้ น ให้ มีจานวนชั่วโมงการ
เรียนตามที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็ นการจัดการเรียนการสอน
เป็ นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้ แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด

92

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการ
สอนไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้ นในกรณีท่นี ิสติ มีหน่วยกิตที่เหลือสาหรับ
ลงทะเบียนตามหลักสูตรน้ อยกว่า 9 หน่วยกิต
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสติ จะต้ องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ ใช่ ระบบทวิภาค ให้ เทียบจานวน
หน่วยกิตให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รบั แต่ละรายวิชาจะมีหน่วย
กิตกาหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัตทิ ่ใี ช้ เวลาฝึ กหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ ก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า
45 ถึง 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้ วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้ เวลาศึกษาด้ วยตนเองจากสื่อการเรี ยนตามที่
อาจารย์ผ้ ูสอนได้ เตรียมการไว้ ให้ นิสติ ได้ ใช้ ศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ ใช่ ระบบทวิภาค ตามข้ อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิต
กับชั่วโมงการศึกษาให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
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หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดงั นี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้ เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี ) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้ เวลา
ศึกษาไม่เกิน 10 ปี การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี การศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี ) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี การศึกษาสาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้ เวลา
ศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปี การศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้ องถือเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะต้ องสะท้ อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริ ญญาตรี น้ัน ๆ โดยครบถ้ วนและให้ ระบุคาว่ า
“ต่อเนื่อง” ไว้ ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่ วยกิตตามประสบการณ์หรือตาม
ความรู้ของผู้เรียนได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10การนับเวลาการศึกษา ให้นบั จากวันทีเ่ ปิ ดภาคการศึกษาแรกทีร่ บั เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 11โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือก
เสรี โดยมีสดั ส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้ าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ
ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี ) ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
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11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี ) ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42
หน่วยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้
โดยวิชาเอกต้ องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้ องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต ในกรณีท่จี ัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่ น้อยกว่า 30
หน่วยกิต และให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปิ ดโอกาสให้ นิสติ เลือกเรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต
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หมวด 3
การรับเข้าเป็ นนิสิต
ข้อ 12 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
12.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
12.2 สาเร็จการศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาหรับ หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอ่นื ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การรับเข้าเป็ นนิสิต ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเข้ าตามข้ อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การขึ้ นทะเบียนเป็ นนิสิต ผูท้ ีผ่ ่านการรับเข้าเป็ นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 15 ผูท้ ี่ผ่านการรับเข้าเป็ นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เป็ นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็ นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขดั ข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายงานตัว และเมือ่ ได้รบั อนุ มตั ิ ต้องมา
รายงานตัวตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กาหนดวันและวิธกี ารลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้ อยแล้ ว ภายในกาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสติ ผู้ใดลง ทะเบียนเรียน
หรือ ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้ องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
16.3 ผู้ท่ขี ้ นึ ทะเบียนเป็ นนิสติ ใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้ องลงทะเบียนเรียนในภาคการ ศึกษา
นั้น
16.4 นิสติ ที่ไม่ ได้ ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่ มีสิทธิ์เรี ยนในภาคการศึกษานั้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุมัติเป็ นกรณีพิเศษจาก
คณบดี ทั้งนี้ นิสติ ต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ ถูกต้ องแล้ ว ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกาหนดว่ าต้ องเรี ยนรายวิชาอื่นก่อนหรื อมีบุรพวิชา นิสิตต้ องเรียน
รายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสทิ ธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
ข้อ 17 จานวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนได้
17.1 นิสิตเต็มเวลาต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่
น้ อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ ไม่เกิน 10 หน่วย
กิต สาหรับนิสติ สภาพรอพินิจให้ ลงทะเบียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
17.3 นิสติ อาจยื่นคาร้ องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่กาหนด
ไว้ ทั้งนี้ ต้ องไม่เกิน 3 หน่วยกิต
17.4 นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิตต่ากว่ า
เกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ในข้ อ 17.1 ให้ ลงทะเบียนเรียนเท่าจานวนหน่วยกิตที่เหลือได้
สาหรั บ การจัดการเรี ยนการสอนในระบบอื่น ที่ไม่ ใช่ ระบบทวิภ าคให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของ
ระบบทวิภาค
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
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18.1 นิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจาก
อาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ผ้ สู อนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
18.2 จานวนหน่ วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิ เศษโดยไม่ นับหน่ วยกิตจะไม่ นับรวมหน่ วยกิต
สะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเป็ นพิ เศษโดยไม่ นับหน่ วยกิตจะไม่ นับรวมเข้ าในจานวนหน่ วยกิตที่ต่ า
สุดแต่ไม่เกินจานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
18.4 นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่ นับเป็ นหน่วยกิต จะต้ องมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสติ ไม่ต้องสอบ
18.5 มหาวิ ทยาลัยอาจอนุ มัติให้ บุ คคลภายนอกเข้ าเรี ยนบางรายวิ ชาเป็ นพิเศษโดยไม่ นั บ
หน่วยกิต แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยืน่ คาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
โดยการอนุมตั ิจากคณบดี
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชา
นั้น ๆ จึ งจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง
(Self Study)

ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+ ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+ อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
21.2 ในกรณีท่รี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ ประเมินผลใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึ กงาน/เป็ นที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึ กงาน/ไม่เป็ นที่พอใจ
การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรียนโดยได้ รับอนุมัติ (Withdrawn)
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)

21.3 การให้ E นอกจากข้ อ 21.1 แล้ ว สามารถกระทาได้ ในกรณีต่อไปนี้
21.3.1 นิสติ สอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้ อ 20
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้ อ 21.6
21.4 การให้ S หรือ U จะกระทาได้ เฉพาะรายวิชาที่ไม่ มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต แต่คณะเห็นว่า
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึ กงานที่มิได้ กาหนดเป็ น
รายวิชาให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ S หรือ U แล้ วแต่กรณี ในกรณีท่ไี ด้ U นิสติ จะต้ องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะ
ได้ รับความเห็นชอบให้ ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ ศกึ ษาครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
21.5 การให้ I จะกระทาได้ ในกรณีต่อไปนี้
21.5.1 นิสติ มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้ อ 20 แต่ไม่ได้ สอบเพราะป่ วย หรือเหตุสดุ วิสยั
และได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดี
21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้ าภาควิชาเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา เพราะนิสติ ยังปฏิบัติงานซึ่ง
เป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
21.6 การดาเนินการแก้ I นิสติ จะต้ องดาเนินการแก้ สญ
ั ลักษณ์ I ให้ เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อ
ให้ ผ้ ูสอนแก้สญ
ั ลักษณ์ I หากพ้ นกาหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสติ ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ ในรายวิชานั้น ยกเว้ นรายวิชาในหลักสูตร
กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
21.8 การให้ W จะกระทาได้ ในกรณีต่อไปนี้
21.8.1 นิสติ ได้ รับอนุมัตใิ ห้ งดเรียนรายวิชานั้นตามข้ อ 19
21.8.2 นิสติ ได้ รับอนุมัตใิ ห้ ลาพักตามข้ อ 27
21.8.3 นิสติ ถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสติ ได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดีให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจาก การป่ วย หรือเหตุ
อันสุดวิสยั ยังไม่ส้ นิ สุด
21.9 การให้ AU จะกระทาในกรณีท่นี ิสติ ได้ รับอนุมัติให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต ตามข้ อ 18
21.10
การให้ IP ใช้ สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทางานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ภาค
การศึกษา
21.11
ผลการสอบต้ องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจาคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา
21.12
การแสดงผลการศึ ก ษาและค่ าระดั บ ขั้ นเฉลี่ ยสะสมส าหรั บ นิ สิ ตที่ รั บโอนจากสถาบั น
อุดมศึกษาอื่น เมื่อสาเร็จการศึกษาให้ ดาเนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสติ รับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ ส่วนหนึ่งต่างหากพร้ อมทั้ง
ระบุช่ ือสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ ด้วย
21.12.2
คานวณค่ าระดับขั้ นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึก ษารายวิช าในหลั กสูต รของ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ 22 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสติ สอบได้ E ในวิชาบังคับนิสติ จะต้ องลงทะเบียนเรียนซา้ หรือเลือก
รายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ ายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้ าภาควิชาหรือหัวหน้ าสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้ รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีท่ไี ม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ ผลการเรียนเป็ น E ไม่ต้องเรียนซา้ ในรายวิชาดังกล่าวได้
22.2 ในกรณีท่นี ิสติ ย้ ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชา
บังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสติ จะต้ องเรียนซา้ หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโท
ใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้ รับความเห็นชอบจากหัวหน้ าภาควิชา หรือหัวหน้ าสาขาวิชา
หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้ รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่
หรือวิชาโทใหม่สงั กัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโทใหม่
ข้อ 23 การนับหน่วยกิตและการคานวณค่าระดับขั้นเฉลีย่
23.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ ในการคานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้ นับจากรายวิชาที่มี
การประเมินผลการศึกษาเป็ นค่าระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้ นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่านั้น
23.3 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ คานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตั้ง หารด้ วย
จานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
23.4 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้ คานวณจากผลการเรียนของนิสติ ตั้งแต่เริ่มเข้ าเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้ ายที่นิสติ ลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
ขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารด้ วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
23.5 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ คานวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2
ที่นิสติ ลงทะเบียนเรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานั้นมาคานวณค่าระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้ นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่ได้ รับการประเมินผล
ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
นิสติ ที่เจตนาทุจริตหรือทาการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้ รับ
โทษดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้ พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา หรือ
101

24.3 พ้ นจากสภาพนิสติ
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 25 สถานภาพนิสิต เป็ นดังนี้
25.1 สถานภาพนิสติ ตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
25.1.1 นิสติ เต็มเวลา (Full Time) ได้ แก่นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสติ ไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้ แก่นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสติ ตามการรับเข้ าศึกษา
25.2.1 นิสติ สามัญ ได้ แก่ ผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัย
และเข้ าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
25.2.2 นิสติ สมทบ ได้ แก่ นิสติ และนิสติ ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้ รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
25.2.3 นิสติ ที่เข้ าร่ วมศึกษา ได้ แก่บุคคลภายนอกที่ได้ รับการอนุ มัติจากมหาวิทยาลัย
ให้ เข้ าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้ รับการคัดเลือกเข้ าเป็ นนิสติ สามัญ
ข้อ 26 การจาแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสติ มี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสติ สภาพสมบูรณ์ ได้ แก่ นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนเป็ นภาคการศึกษาแรก หรือนิสติ ที่
สอบได้ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
26.2 นิสติ สภาพรอพินิจ ได้ แก่ นิสติ ที่สอบได้ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99 แต่
ยังไม่พ้นสภาพนิสติ ภายใต้ ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6
การจาแนกสภาพนิสติ จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้ าศึกษา นิสติ เต็ม
เวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้ นาผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสติ อาจยื่นคาร้ องลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ ารับราชการทหารกองประจาการหรือได้ รับหมายเรียกเข้ ารั บการตรวจ
เลือกหรือรับการเตรียมพล
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27.1.2 ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนนิสติ ระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน
27.1.3 เจ็บป่ วยจนต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับ รองแพทย์
27.1.4 มีเหตุจาเป็ นส่วนตัว อาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ ามีสภาพนิสิต
มาแล้ วอย่างน้ อย 1 ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรียน นิสติ ต้ องยื่นคาร้ องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
และจะต้ องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสติ ของภาคการศึกษานั้น และให้ คณบดีเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพัก
การเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ให้ อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้ านิสติ ยังมีความจาเป็ นที่
จะต้ องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ ย่นื คาร้ องใหม่ตามข้ อ 27.2
27.4 ให้ นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้ วย
ข้อ 28 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัย ให้ ย่ ืนคาร้ องต่ อคณะที่นิสิต
ศึกษาอยู่และให้ คณบดีเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสติ ต้ องพ้ นจากสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้ รับอนุมัติปริญญาตามข้ อ 39
29.2 ได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดีให้ ลาออก ตามข้ อ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ต่อไปนี้
29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตใหม่ ยกเว้ น
กรณีตามข้ อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3
29.3.2 ไม่ชาระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสติ ตามข้ อ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 12
29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
29.3.5 เป็ นนิสติ สภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่ า 1.75 เป็ นเวลา 2
ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.6 เป็ นนิสติ สภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.7 ไม่สามารถเรียนสาเร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามข้ อ 9 หรือได้ ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
29.3.8 ทาการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้ พ้นจากสภาพนิสติ
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ ายแรง
29.3.10 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
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29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกในคดีอาญา

เว้ นแต่ความผิดโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหน่วยกิต
ข้อ 30 การเปลีย่ นสถานภาพ
30.1 ในกรณีท่มี ี เหตุผลและความจ าเป็ นอย่ างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุ มัติให้ นิ สิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่ เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพให้ ถูกต้ อง
30.2 นิสติ ที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้ องลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่ น้อย
กว่า 1 ปี การศึกษา และต้ องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้ อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
ข้อ 31 การย้ายคณะ
31.1 ในกรณีท่มี ีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ นิสติ ย้ ายคณะได้
ทั้งนี้นิสติ จะต้ องปฏิบัตติ ามข้ อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ ายคณะ
ให้ เรียบร้ อย
31.2 นิสติ ต้ องยื่นคาร้ องในการขอย้ ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการลง ทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้ าย การพิจารณาอนุ มัติให้ อยู่ในดุลพินิจของคณบดีท่เี กี่ยวข้ องและเป็ นไปตาม
ระเบียบของคณะนั้นๆ การย้ ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดีในคณะที่จะย้ ายไปศึกษา
31.3 รายวิชาต่างๆ ที่นิสติ ย้ ายคณะได้ เรียนมา ให้ นามาคานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้ วย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้ นับตั้งแต่เริ่มเข้ าเรียนในคณะแรกที่เข้ าเรียน
ข้อ 32 การเปลีย่ นวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิ ชาโทได้ โดยได้ รับอนุ มัติจากหั วหน้ าภาค หรือหั วหน้ า
สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดี
ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสติ ให้ แก่ผ้ ูท่ถี ูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีท่มี ีเหตุอันสมควรอย่าง
ยิ่งเท่านั้น และเมื่อดาเนินการแล้ วให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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34.1 สถาบั นอุดมศึกษาอื่นที่นิ สิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้ องเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้ าภาควิชา หรือหัวหน้ าสาขาวิชา หรือประธาน
หลักสูตร และได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดี
34.2 การโอนหน่ วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสติ ลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน อุดมศึกษา
อื่นตามข้ อ 34.1 ให้ เป็ นไปตามข้ อ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ได้ รับ ต้ องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสติ นั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะ
ยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตาม
ข้ อ 34.2 จะถือว่าเป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนิ สิต นิ สิต จากสถาบั น อุ ด มศึก ษาอื่น ที่มี วิ ท ยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธกี ารตามที่สภาวิชาการกาหนด
35.2 นิสิตนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับโอนเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้ องยอมรับการ
เทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้ อบังคับข้ อ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิท ยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
การศึกษาแต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของกาหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ ได้ จานวนหน่ วยกิตที่เหลือ และต้ อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยกิตรวมแต่ ละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สาเร็จ
การศึกษา แต่ไม่มีสทิ ธิ์ได้ รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
36.1 เป็ นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
36.2 เป็ นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
36.3 เป็ นรายวิชาที่ได้ ศกึ ษามาแล้ วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้ องได้ ระดับขั้น C หรือค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย 2.00 หรือเทียบเท่า
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้ าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ต้ องสอบได้ ไม่ต่ากว่า
ระดับขั้น B หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็ นไปตามเกณฑ์และข้ อกาหนดเพิ่มเติมของ
คณะที่รับเทียบโอน
36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้ อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่
นิสติ ขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชา และได้ รับอนุมัตจิ ากคณบดี
36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้ กระทาได้ ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
กิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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36.8 ในกรณีจาเป็ นที่ไม่ อาจอนุ โลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่ วยกิตนี้ ได้
ทั้งหมดที่มิได้ ระบุไว้ ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ อธิการบดีพิจารณาให้ ความเห็นชอบเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 37 การเทียบโอนความรู/้ ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้ นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ กับนิสติ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได้ ท้งั นี้ นิสติ ต้ อง
ศึกษาให้ ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย

หมวด 8
การขอรับและการให้ปริญญา
ข้อ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
ให้ แสดงความจานงขอรับปริ ญญาต่อ
มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย 1 เดือน
ข้อ 39 การให้ปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้ แสดงความจานงขอรับปริญญา และมีความประพฤติดี
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตปิ ริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
ผู้มีสทิ ธิ์ได้ รับปริญญาบัณฑิต ต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
39.1.1 สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
39.1.2 ได้ รับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไม่ นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด
สาหรับหลักสูตรที่มีการกาหนดไว้
39.1.3 ได้ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ทั้งนี้หากมีการใช้ ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้ องกาหนด ให้ มี
ค่าเทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัตขิ องสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผู้มีสิทธิ์ได้ รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ต้ องเป็ นนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดงั นี้
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้ อ 39.1.1 และข้ อ 39.1.2
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39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่ เกินจานวนภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรทั้งนี้ ไม่
นับภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ ลาพักการเรียน
39.2.3 ได้ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ากว่า C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผู้มีสทิ ธิได้ รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้ องเป็ นนิสิตเต็มเวลา และมี
คุณสมบัติดงั นี้
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้ อ 39.1.1 และข้ อ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่ เกินจานวนภาคการศึกษาตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรทั้งนี้
ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุมัติให้ ลาพักการเรียน
39.3.3 ได้ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ากว่า C

หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ
40.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
ข้อ 42 หลักสูตรทีจ่ ะเปิ ดใหม่หรือหลักสูตรทีข่ อปรับปรุง
จะต้ องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า
5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้ องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิ ดสอน และในจานวนนี้ต้อง
เป็ นผู้มีคุณวุ ฒิไม่ ต่ ากว่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้ อย 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้ าที่หลักทางด้ านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิ ดสอน
ในกรณีเป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจาของสถาบันในความร่ วมมือนั้น ให้ ถือเป็ นอาจารย์ประจาในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
ข้อ 43 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร จานวนไม่นอ้ ยกว่ า 3 คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้ าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้ าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
บทเฉพาะกาล
ในกรณีท่มี ีข้อความใดของข้ อบังคับนี้ขัดหรือแย้ งกับข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับ
ก่อน โดยที่ข้อความเดิมเอื้อประโยชน์แก่นิสิตที่เข้ าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ ให้
อธิการบดีมีอานาจพิจารณาใช้ ข้อบังคับเดิมได้ จนกว่านิสติ นั้นจะพ้ นสภาพนิสติ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ความคิดเห็นสาหรั บคณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาการ ในการประชุ ม เมื่อวัน ที่ 12
พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร 19 ห้ องประชุม ชั้น 13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ข้ อเสนอแนะดังนี้
ภาพรวมของหลักสูตร มีความเหมาะสมดี เนื่องจากหลักสูตรเป็ นหลักสูตรที่ต้งั มานาน และมีจุดแข็ง
ทางด้ านวิชาการที่มีความเข้ มแข็งอยู่แล้ ว ส่วนรายละเอียดในส่วนของวิชาเฉพาะเห็นควรให้ เพิ่มวิชาทางสถิติ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อ สามารถนาสถิติไปใช้ ในการทาวิจัย และการวิเคราะห์ ส่วนการเรียนการสอนในทั้ง 4 กลุ่ม
เห็นควรว่ ามีความเหมาะสมเช่ นกัน แต่ควรให้ รายวิชาทางด้ านเซรามิกและโพลิเมอร์ท่อี ยู่ในกลุ่มวัสดุศาสตร์
ให้ เน้ นการเรียนการสอนของศาสตร์น้ ีเพื่อการผลิตสาหรับอัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนกลุ่มวิชาอัญมณีมี
การเพิ่มรายวิชาที่เน้ นการเรียนทางด้ านคุณภาพอัญมณีเชิงพาณิชย์ และควรให้ มีการสอนการเจียระไนขั้นสูง
กลุ่ม วิชาการผลิตเห็น ควรให้ มี การสร้ า งความสัมพั น ธ์ของความเข้ าใจในการนาเทคโนโลยีการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ม าใช้ ในการผลิตเครื่องประดับจริ ง และกลุ่มบริหารจัดการให้ เพิ่มวิชาทางด้ านจรรยาบรรณ
ทางด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ และควรให้ มี ค วามสามารถทางด้ า นการขายเพื่ อ ธุ ร กิจ อัญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ รวมทั้งทักษะการประเมินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้ นพร้ อมกรณีศึกษา
ส่วนการพัฒนางานวิจัยในระดับปริญญาตรี เห็นควรให้ มีวิชาสัมมนาและโครงงานโดยเน้ น การวิจัย
เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต ด้ านการวิเคราะห์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้ านการตลาด
พร้ อมการนาเทคโนโลยีการผลิตมาสู่การตลาด นอกจากนี้สามารถสร้ างทักษะทางความคิดและการต่อยอดได้
จากผู้ ป ระกอบการเดิ ม โดยควรมี ก ารอบรมให้ ความรู้ แ ก่ นิ สิต จากผู้ ป ระกอบการจั ดให้ นิ สิตสามารถได้
ประสบการณ์ในรายวิชาสัมมนา
นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ มีการออกแบบสารวจการประเมินเบื้องต้ นเพื่อพัฒนา
ภาพรวมเพื่ อ การพั ฒ นานิ สิต และการสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข องนิ สิต ในหลั ก สูต ร จากผู้ ป ระกอบการในงาน
Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 47 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้ านวิทยาศาสตร์ และการจัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ในช่วง 6 -10 ปี และ
อยู่ในกลุ่มธุรกิจเครื่องประดับเงินสาหรับการส่งออกเป็ นหลัก โดยได้ ประเด็นข้ อสรุปในภาพรวม คือ สาหรับ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรทางด้ าน การคิดค้ นสร้ างสรรค์น วัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ ดี รวมทั้งการมีความเป็ นผู้นา มีจรรยาบรรณ และสามารถปรับตัวได้ ดี
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รายงานการประเมินหลักสูตร
ในปี การศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทุ กหลักสูตรรวม 494
คน ได้ สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้ าน ผลการสารวจพบว่าจากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจ
จานวน 494 ฉบับ มีผ้ ูใช้ บัณฑิตตอบกลับจานวน 59 คน ผู้ใช้ บัณฑิตร้ อยละ 89.8 มีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.40 ขึ้นไป) โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.97
และมีรายละเอียดในแต่ละด้ านดังนี้
จานวน (%1) ค่าเฉลี่ย

ผลการเรียนรู้

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

59(11.9%) 4.02
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ
59(11.9%) 4.25
2. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
59(11.9%) 4.12
3. มีระเบียบวินัย และตรงเวลา
59(11.9%) 4.15
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
59(11.9%) 4.31
5. มีจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้ าที่
59(11.9%) 4.24
6. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
59(11.9%) 4.15
7. มีการเคารพกฎและระเบียบขององค์กร
59(11.9%) 4.02
โดยรวม
59(11.9%) 4.18
ด้านความรู ้
1. มีความรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพ้ ืนฐาน 59(11.9%) 3.90
มาก
ที่สาคัญ
2. สามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
59(11.9%) 3.73
มาก
มาประยุกต์ใช้
3. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่นื
59(11.9%) 3.63
มาก
4. สามารถติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการและวิจัย
59(11.9%) 3.64
มาก
โดยรวม
59(11.9%) 3.72
มาก
เกณฑ์ของค่าเฉลี่ย : 1.00 – 1.79 หมายถึงระดับน้ อยที่สดุ 1.80 – 2.59 หมายถึงระดับน้ อย
2.60 – 3.39 หมายถึงระดับปานกลาง 3.40 – 4.19 หมายถึงระดับมาก
4.20 – 5.00 หมายถึงระดับมากที่สดุ
1
คิดเป็ นร้ อยละของจานวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
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จานวน (%1) ค่าเฉลี่ย

ผลการเรียนรู้

ระดับ
ความพึงพอใจ

ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
59(11.9%) 3.92
มาก
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
59(11.9%) 3.75
มาก
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ กับการแก้ ปัญหา
59(11.9%) 3.75
มาก
ได้ อย่างถูกต้ องและสร้ างสรรค์
4. สามารถสืบค้ นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่
59(11.9%) 3.92
มาก
หลากหลายได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยรวม
59(11.9%) 3.83
มาก
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทางานกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ น 59(11.9%) 4.20
มากที่สดุ
กัลยาณมิตร
2. สามารถทางานเป็ นทีม
59(11.9%) 4.19
มาก
3. การมีภาวะผู้นา
59(11.9%) 3.63
มาก
4. การเป็ นผู้ร่วมงานที่ดี
59(11.9%) 4.22
มากที่สดุ
5. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
59(11.9%) 4.25
มากที่สดุ
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
59(11.9%) 4.05
มาก
7. มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
59(11.9%) 4.12
มาก
โดยรวม
59(11.9%) 4.09
มาก
เกณฑ์ของค่าเฉลี่ย : 1.00 – 1.79 หมายถึงระดับน้ อยที่สดุ 1.80 – 2.59 หมายถึงระดับน้ อย
2.60 – 3.39 หมายถึงระดับปานกลาง 3.40 – 4.19 หมายถึงระดับมาก
4.20 – 5.00 หมายถึงระดับมากที่สดุ
1
คิดเป็ นร้ อยละของจานวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
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จานวน (%1) ค่าเฉลี่ย

ผลการเรียนรู้

ระดับ
ความพึงพอใจ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยี
1. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทย
59(11.9%) 4.00
มาก
2. มีการเลือกใช้ รูปแบบการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
59(11.9%) 4.03
มาก
3. มีทกั ษะและความรู้ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
59(11.9%) 3.47
มาก
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
59(11.9%) 3.98
มาก
5. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
59(11.9%) 3.71
มาก
นาเสนอข้ อมูล
โดยรวม
59(11.9%) 3.84
มาก
เกณฑ์ของค่าเฉลี่ย : 1.00 – 1.79 หมายถึงระดับน้ อยที่สดุ 1.80 – 2.59 หมายถึงระดับน้ อย
2.60 – 3.39 หมายถึงระดับปานกลาง 3.40 – 4.19 หมายถึงระดับมาก
4.20 – 5.00 หมายถึงระดับมากที่สดุ
1
คิดเป็ นร้ อยละของจานวนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
1. มีความขยัน รับผิดชอบ และตั้งใจทางาน จนงานสาเร็จด้ วยความเรียบร้ อย (1 คน)
2. เนื่องจากพนักงานเพิ่งจบการศึกษา จึงต้ องอาศัยเวลาในการเรียนรู้งานและการทางานในองค์กรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงดี คาดว่ าเมื่อทางานไปได้ สักพักระยะหนึ่งคงพัฒนาตัวเองและ
องค์กรให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าไปได้ ดีย่งิ ขึ้น (1 คน)
3. ควรเพิ่มการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้ าที่อย่างเสียสละ เพิ่มความรู้ด้านโปรแกรมการ
ใช้ Com. ผลิตสื่อการสอน/ใช้ ส่อื (1 คน)
4. ควรปรับปรุงให้ มีภาวะผู้นา และมีความกล้ าแสดงความคิดเห็นด้ านวิชาการ โดยยังคงความสุภาพ
เรียบร้ อย และการให้ เกียรติผ้ อู ่นื (1 คน)
5. การทางานของบั ณฑิต ถือ ได้ ว่ าเป็ นบุ ค ลากรที่มีคุณภาพ มี ความรู้ ความสามารถให้ หลั กการและ
ทฤษฎีพ้ ืนฐาน แท่นยา มีความขยัน ตรงต่ อเวลา มีความรั บผิดชอบต่ อหน้ าที่การงาน แต่ ส่งิ ที่ต้อง
นามาพิจารณาก็คือ บัณฑิตชอบทาอะไรที่เป็ นส่วนตัว ไม่ชอบพูดหรือสนทนากับเพื่อนร่ วมงาน พูด
ง่ายๆ คือ ขาดการเข้ าสังคม พูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานอยู่ตลอดเวลา เกี่ยวกับงาน หรือการช่ วยเหลือ
หรือแก้ ปัญหาของเพื่อนร่วมงาน (1 คน)
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6. บัณฑิตมีความเสียสละน้ อย เพื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางานหลายปี ควรปรับ
เรื่องความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน เช่ น การใช้ ส่อื ประกอบการสอน ควรปรับปรุงบรรยากาศใน
การทางาน (1 คน)
7. เรี ยนรู้เร็วแต่ต้องหาประสบการณ์เพิ่มขึ้ นในการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์เรื่องของ Business &
Technical เพื่อให้ ทางานได้ มีประสิทธิภาพ และควรหาความรู้และฝึ กฝนตนเองอยู่เสมอๆ (1 คน)
8. ยังขาดความมั่นใจ และประสบการณ์ในการสอน ควรปรับปรุงให้ ดีกว่านี้ มีความรับผิดชอบในหน้ าที่
ดี มีความพยายามที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมและองค์กรได้ ดี ตั้งใจทางาน (1 คน)
9. เนื่องจากบัณฑิตจบใหม่ ต้ องใช้ เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้งานรวมถึงเข้ าใจวิถีชีวิตของการทางาน
ซึ่งต่างไปจากวิถีชีวิตของนักศึกษา ทางสถาบันควรเสริมเรื่อง การปรับตัว ข้ อแนะนาในการทางาน
ปลูกฝังเรื่ องการทางานกับผู้อ่ ืน เป็ นทีม ความอดทน ความมุ่งมั่นในการทางานให้ กับนักศึกษา (1
คน)
10. การกล้ าแสดงออก การ Presentation การเสนอความคิดริเริ่มต่างๆ บัณฑิตจะมีค่อนข้ างน้ อย แต่มี
ความรับผิดชอบในงานสูง ควรมีการเพิ่มหลักสูตรด้ าน IT ในด้ านการนามาใช้ กบั งาน Analy เพื่อให้
ทันกับความต้ องการของตลาดแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (1 คน)
11. ดี มีความตั้งใจทางานอย่างมาก มีสมั มาคารวะ และเป็ นผู้ร่วมงานที่ดี
12. ต้ องสามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะให้ มีความสร้ างสรรค์ และสามารถแก้ ปัญหาได้ (1 คน)
13. นิสิตไม่ สามารถคานวณเกี่ยวกับการเจือจางสารละลาย การคานวณความเข้ มข้ นของสารละลาย ไม่
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลการทดลอง คาดว่านิสติ ไม่เคยเตรียมสารเอง เตรียม Buffer ไม่ถูกต้ อง
อาศัยความสะดวกสบายของเทคโนโลยีในการทาวิจัย โดยไม่ สนใจหลักการการใช้ เครื่องมือ หรื อ
หลักการที่มาของผลการทดลองที่ได้ หรื อ ตัวเลขหรื อข้ อมู ล ซึ่งสาคัญในการแก้ ปัญหาเมื่อผลการ
ทดลองผิดพลาดขึ้น (1 คน)
14. ควรฝึ กมารยาทไทยให้ มีคุณลักษณะอ่อนน้ อมถ่อมตน และมีสมั มาคารวะ รู้กฎกติกาของสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนบน้ อมให้ ร้ ูผ้ ใู หญ่ ควรเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะผู้ท่จี ะเป็ นครูหรือเป็ นครูต้นแบบ
ให้ แก่นักเรียน (1 คน)
15. โดยภาพรวมแล้ ว บัณฑิตมีคุณภาพเป็ นคนเรียนรู้ง่าย และมีความเป็ นระเบียบ จึงทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ทา (1 คน)
16. บัณฑิตมีความรู้ในเชิงวิชาการดีมาก ส่วนทักษะในการแก้ ปัญหา บางอย่างคงต้ องใช้ ประสบการณ์เข้ า
มาช่วย (1 คน)
17. ควรเน้ นเรื่องการนาความรู้พ้ ืนฐานในระดับชั้ นปี ที่ 1-2 มาใช้ ได้ ในการทางานในสาขาที่จบได้ อย่ าง
สมควร และนาวิชาชั้นสูง (3-4) มาใช้ ในการวิเคราะห์ หรือต่อยอดวิชาชีการที่ใช้ อยู่ได้ เน้ นให้ บัณฑิต
คิดเป็ น – ทาเป็ น – แก้ ปัญหาเป็ น (1 คน)
18. อยากให้ บัณฑิตมีพ้ ืนฐานความรู้ทางระบบ ISO เนื่องจากทุกบริษัทมีระบบ ISO ในการทางาน
ภาษาอังกฤษน่าจะแทรกให้ เรียนมากขึ้น เนื่องจากจาเป็ นในอนาคต (1 คน)
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19. ให้ บัณฑิตมีสติให้ มากๆ คิดก่อนทางาน ใจเย็นๆ และมีความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ (1 คน)
20. โดยภาพรวมจากการฝึ กงานในช่ วงระยะเวลาไม่ ถึง 1 เดือน (เข้ างานวั น ที่ 2 ธัน วาคม 2553)
บัณฑิตยังไม่ สามารถท างานได้ ด้วยตัวเอง ต้ องคอยดูแ ลอย่ างใกล้ ชิด แต่ มีข้อดีคือเป็ นคนสุภาพ
เรียบร้ อย มีสมั มาคารวะ เชื่อฟั งคาสั่ง และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ (1 คน)
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ภาคผนวก จ
ประวัติผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ชื่อ–นามสกุล
นางสาวขจีพร วงศ์ปรีดี
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์ตดิ ต่อ
081-5551369
E-mail
kageeporn@swu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ
โลหะวิทยา, วัสดุศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ
ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science
and Engineering)
ปริญญาโท
M.Eng (Materials
Science and Engineering)
ปริญญาตรี
วท.บ.(วัสดุศาสตร์)

สถานที่ศึกษา
Iowa State University

ปี ที่จบการศึกษา
พ.ศ. 2546

Lehigh University

พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2538

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีพ่ มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การวิจัยและพัฒนาการควบคุมคุณภาพด้ านการผลิตและมาตรฐานความบริสทุ ธิ์ของทองคาแท่ง, สานักงาน
พัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554
โครงการ ทองคากะรัตหลากสี, สถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องประดับแห่ งชาติ, 2551-2552
โครงการการทานายความแข็งโดยการวัดค่าความต้ านทานทางไฟฟ้ า, IRPUS สกว 2551-2552
โครงการการประดิษฐ์ทองสีม่วงในประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 2551
โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตทองสีม่วงเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์, สกอ, 2550-2551
ณัฐกร จิรตระกูล และ ขจี พร วงศ์ปรีดี, ความสัมพันธ์ของระยะห่ างและความหนาแน่ นของเฟสที่มีต่อสมบัติ
เชิงกลของลวดเงินสเตอริง, 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 ธีรทีปวิวัฒน์ และ ขจี พร วงศ์ปรีด,ี ทองสีม่วงกับมุมมองในอนาคต, วารสารวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
, ฉบับที่ 12 (2), 71-77, 2550
ธนภรณ์ ตันสกุล และ ขจี พร วงศ์ปรีดี , การศึกษาการหล่อแพลตินัมด้ วยวิธีหล่อเหวี่ยงสุญญากาศภายใต้
บรรยากาศแบบอาร์กอน, วารสารงานหล่อโลหะ, ฉบับที่ 17 (3), p.40-45, 2550
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ขจี พร วงศ์ปรีดี และ สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์. (2549). เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพมหานคร. โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ ภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
ขจี พร วงศ์ปรีดี สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา และ ปริชญา ขจิตกาญจน์ (2549). เทคนิคการหล่อพร้ อมฝังพลอย
กรุงเทพมหานคร. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ ภายใต้ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
2. การนาเสนอผลงานวิจยั Conference/abstract/proceedings
Pathra Srisukho, P. Ruethaithananon, and K. Wongpreedee, “Microstructure and Segregation of SnAg-Cu-S Nielli-Inlay Alloys for Jewelry Industry”, 37th Congress on Science and
Technology of Thailand , Bangkok Thailand, October 2011
ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1
อป 331 โลหะวิทยาสาหรับโลหะมีค่า
อป 316 การทาต้ นแบบและการหล่อ
อป 314 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ กบั อัญมณีและเครื่องประดับ
อป 435 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ
อป 475การหล่อเครื่องประดับขั้นสูง
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ชื่อ–นามสกุล
นางสาวบงกช พิชัยกาจรวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์ติดต่อ
081-5303189
E-mail
bongkot_ph@hotmail.com, bongkot.ph@gmail.com
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ธรณีวิทยา, แร่วิทยา, พลอย
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ
วท.ม. (ธรณีวิทยา)

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี ที่จบการศึกษา
พ.ศ. 2548

ปริญญาตรี

วท.บ.(วัสดุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2543

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีพ่ มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. การนาเสนอผลงานวิจยั 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).

122

ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
อป 464 ปฏิบัติการวิเคราะห์อญ
ั มณี 2
อป 471 เทคนิคการวิเคราะห์พลอยสังเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ
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ชื่อ–นามสกุล
สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์ติดต่อ
02-649-5000 ต่อ 8657
E-mail
supitcha@swu.ac.th
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
โลหะวิทยา, โพลิเมอร์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ
ปริญญาโท
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
ปริญญาตรี
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

สถานที่ศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ

ปี ที่จบการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2541

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ขจีพร วงศ์ปรีดี และ สุพชิ ฌา สุพรรณสมบูรณ์. (2549). เทคนิคการดึงหลอด. กรุงเทพมหานคร. โครงการ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบู รณ์ และสุภิญญา วงษ์ ศรีรักษา. (2549). เทคนิคการชุบ
เครื่ อ งประดับ . กรุงเทพมหานคร. โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ งขัน ธุ ร กิจแฟชั่ น สาขา
อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น .
2. การนาเสนอผลงานวิจยั 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.
ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1
อป 316 การทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น
อป 418 การชุบและเคลือบผิว 1
อป 471 การผลิตตัวเรือน 2
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ชื่อ–นามสกุล
สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์ติดต่อ
02-649-5000 ต่อ 8657
E-mail
supinya@swu.ac.th
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
โลหะวิทยา, ชุบและเคลือบผิว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท

วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ
M.Res Science and
Engineering of Materials
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)

ปริญญาตรี

วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

สถานที่ศึกษา
University of Birmingham,

ปี ที่จบการศึกษา
พ.ศ.2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2541

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ และ สุภิญญา วงษ์ศรีรกั ษา. (2549). เทคนิคการชุบ
เครื่องประดับ. กรุงเทพมหานคร. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.
ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
อป 314 ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ กบั อัญมณีและเครื่องประดับ
อป 315 การผลิตตัวเรือน 1
อป 316 การทาต้ นแบบและการหล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น
อป 418 การชุบและเคลือบผิว 1
อป 328 การเจียระไน 1
อป 436 การผุกร่อนในวัสดุ
อป 471 การผลิตตัวเรือน 2
อป 474 การชุบและการเคลือบผิว 2
อป 404 ภาษาอังกฤษสาหรับวัสดุศาสตร์
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ชื่อ–นามสกุล
ชายชาติ ธรรมครองอาตม์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์ติดต่อ
083-0504465
E-mail
02-649-5000 ต่อ 8660
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
อาชีวความปลอดภัยในโรงงาน, ระเบียบวิธีวิจยั
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาที่ได้ รับ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สภาวะแวดล้ อม
วท.บ. (พฤกษ์ศาสตร์)

สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ปี ที่จบการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2532

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา, ชายชาติ ธรรมครองอาตม์ ความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาแร่ ดิกไคต์ ในจังหวัด
สระบุรีมาทาเป็ นเครื่องประดับ: รายงานการวิจัย, 2548
เสรีวัฒน์ สมินทรปั ญญา, ชายชาติ ธรรมครองอาตม์, ชู ชาติ เที่ยงธรรม, สารสนเทศชุดสิ่งแวดล้ อม
รอบตัวเรา ตอนที่ 1 (electronic resource), 2547
ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชาที่เคยสอน)
อป 493 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
อป 494 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ
อป 402 สัมมนา
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
1. ข้อมูลทัว่ ไป
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี
(อัญมณีและเครื่องประดับ)
และเครื่องประดับ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Material ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Science (Gems and Jewelry)
Gems and Jewelry
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณี
และเครื่องประดับ)
ชื่อย่อ วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
ชื่อย่อ วท.บ. (อัญมณีและ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Material
เครื่องประดับ)
Science)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Gems
ชื่อย่อ B.Sc. (Material Science)
and Jewelry)
ชื่อย่อ B.Sc. (Gems and Jewelry)
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2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้าง
เกณฑ์ทบวง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
พ.ศ.2548
รายละเอียด
หน่วยกิต หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน

26
16

2.1.2 วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้
2.2 วิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ย
กว่า
2.2.1 วิชาเฉพาะสาขา

10

โครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายละเอียด
หน่วย
กิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ย
30
กว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ย 104
กว่า
2.1 วิชาแกน
26
2.1.1 วิชาแกน
18
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา
8

70

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

ไม่นอ้ ย
กว่า

78

18

6

2.2.2 วิชาเอกบังคับ

43

2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
2.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
ไม่น้อย
บังคับ
กว่า
2.2.3 วิชาเฉพาะด้ านเลือก ไม่น้อย
กว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ย
กว่า
รวม
ไม่นอ้ ย
กว่า

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไม่นอ้ ย
กว่า
ไม่นอ้ ย
กว่า

ไม่น้อย
กว่า
ไม่นอ้ ย
กว่า
ไม่นอ้ ย
กว่า

30

30

97

84

10
6

6

133

120

129

62
10
6
140

3. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1
4(4-0-8)
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ องของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ การ
อินทิเกรตฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและ การประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หมายเหตุ
ตัดออก

ไม่มี
คณ 115 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
อนุ พันธ์ของฟั ง ก์ชันของฟั งก์ชันตัวแปรเดีย ว และ
การประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์

ไม่มี

ไม่มี
คณ 215 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์ 1
อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
สมการเชิงอนุ พันธ์ย่อย พี ชคณิตของเวกเตอร์ อนุ พันธ์
และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ประยุกต์

ไม่มี

อป 151 ธรณีวิทยาเบื้องต้ น
2(2-0-4)
ประวั ติ ข องธรณีวิ ทยา การก าเนิ ด ของโลก โครงสร้ า ง
ภายในโลก ส่ ว นประกอบของเปลื อ กโลก หิ น และแร่
ประกอบหิ น รวมทั้งการจาแนกหินและแร่ อย่ างง่ าย ดิน
ซากดึกดาบรรพ์ ที่สาคัญ ธรณีโครงสร้ าง ปรากฏการณ์
ทางธรณี วิ ท ยาที่ เ กิ ด ขึ้ นบนโลก เช่ น ภู เ ขาไฟระเบิ ด
แผ่นดินไหว กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของผิวโลก เป็ น
ต้ น ระยะเวลาทางธรณี มาตราธรณีกาล (Geologic Time
Scale)
แผนที่ ภู มิ ป ระเทศ แผนที่ ธ รณี วิ ท ยาและ
ภาพตัดขวางบนแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ และ ภาพจาก
ดาวเที ย ม การล าดั บ ชั้ น หิ น เบื้ องต้ นและธรณี วิ ท ยา
ประเทศไทยโดยสั ง เขป การส ารวจธรณี เ บื้ องต้ น
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้ อม การศึกษานอกสถานที่

คณ 116 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
ล าดั บ และอนุ ก รมของจ านวนจริ ง อนุ ก รมก าลั ง
อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
ตัดออก
ไม่มี
สถ 243 วิธกี ารทางสถิติ
4(4-1-7)
ความน่าจะเป็ น การรวบรวมข้ อมูล การชักตัวอย่าง
การประมาณค่า การทดสอบสมมุตฐิ าน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเ คราะห์ การถดถอย และ
สหสัมพันธ์เชิงเดียว วิชานี้เน้ นถึงการประยุกต์ของ
วิธีการทางสถิติกับข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ
อป 151 ธรณีวิทยาเบื้องต้ น
3(2-2-5)
ประวัตขิ องธรณีวิทยา การกาเนิดของโลก โครงสร้ าง
ภายในโลก ส่วนประกอบของเปลือกโลก หินและแร่
ประกอบหิ น การจ าแนกและศึ ก ษาสมบั ติ ท าง
กายภาพของหินอัคนี หินชั้น และหินแปร ซากดึกดา
บรรพ์ ท่ีส าคั ญ ธรณีโ ครงสร้ า ง ปรากฏการณ์ ท าง
ธรณี วิ ท ยาที่ เ กิ ด ขึ้ นบนโลก เช่ น ภู เ ขาไฟระเบิ ด
แผ่นดินไหว กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของผิวโลก
เป็ นต้ น ระยะเวลาทางธรณี มาตราธรณีกาล การอ่าน
และการใช้ แผนที่ภมู ิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา และ
ภาพตัดขวางบนแผนที่ การใช้ เข็มทิศธรณี การแปล
ภาพถ่ ายทางอากาศ และ ภาพจากดาวเทียม การ
ล าดั บชั้ น หิ น เบื้ องต้ น และธรณี วิ ทยาประเทศไทย

130

วิชาใหม่

ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
ยุทธ์การ
เรียนการ
สอน ของ
ทฤษฎีและ
การปฎิบตั ิ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
อป 152 ปฏิบตั กิ ารธรณีวิทยา
1(0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
โดยสั ง เขป การส ารวจธรณี เ บื้ องต้ น ธรณี วิ ท ยา
การจาแนกและศึกษาสมบัติทางกายภาพของแร่ประกอบ สิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติการเรื่องการลาดับชั้นหินและค
หิน การจาแนกและศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของหินอัคนี รอสคัตติ้ง การฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนามนอกสถานที่
หินชั้น และหินแปร ซากดึกดาบรรพ์ท่สี าคัญ การอ่านและ
การใช้ แผนที่ภมู ิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา การใช้ เข็มทิศ
ธรณี การท าภาพตั ด ขวางบนแผนที่ ธ รณี แผนที่ ภู มิ
ประเทศ และแผนที่ธ รณี วิ ท ยา การแปลภาพถ่ า ยทาง
อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ปฏิบัติการเรื่องการลาดับ
ชั้นหินและครอสคัตติ้ง การฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
อป 181 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลสาหรับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
1(1-0-2)
ศึ ก ษาและวิ พ ากษ์ ก ารสร้ างจริ ย ธรรมในองค์ ก าร
ธุรกิจ แนวคิด บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มตี ่อเป้ าหมาย และ
ไม่มี
รักษาประโยชน์ให้ กบั ผู้มีส่วนได้ เสียขององค์กร โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาระบบการจัดการภายใน
องค์ กรเน้ น จริ ย ธรรมของผู้ บริ ห าร (Management
Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employees’
Ethics) ที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบ มุ่งเน้ น
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
อป 212 ปฏิบตั กิ ารวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-4)
อป 212 ปฏิบตั กิ ารวัสดุศาสตร์ 1 1(0-2-4)
หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้ างจุ ลภาคของ หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้ างจุ ลภาค
โลหะ การทดสอบสมบัติเชิงกล เช่ น การทดสอบแรงดึง ของโลหะ การวั ด ขนาดเกรน การทดสอบสมบั ติ
ความแข็ง และการทดสอบการกระแทกเพื่ อ ดู ค วาม เชิงกล เช่ น การทดสอบแรงดึง ความแข็ง และการ
ทนทานต่อการแตกหักของวัสดุ
วัดคุณสมบัตคิ วามเหนียวของวัสดุ เป็ นต้ น
อป 213 กระบวนการผลิตวัสดุ
2(2-0-4)
อป 213 กระบวนการผลิตวัสดุ 2(2-0-4)
ศึกษากระบวนการผลิตและขึ้นรูป และการใช้ งานของวัสดุ กระบวนการผลิตและขึ้นรูป และการใช้ งานของวัสดุ
ประเภทต่ า งๆ เช่ น พลาสติก เซรามิก แก้ ว เหล็กและ ประเภทต่ า งๆ เช่ น พลาสติก เซรามิก แก้ ว โลหะ
เหล็กกล้ า วัสดุผสม เป็ นต้ น
วัสดุผสม วัสดุเฟร์โรอิเล็กตริก และ การสังเคราะห์
อนุภาคนาโน เป็ นต้ น
อป 214 ปฏิบตั กิ ารวัสดุศาสตร์ 2 1(0-2-1)
อป 214 ปฏิบตั กิ ารวัสดุศาสตร์ 2 1(0-2-1)
ศึ ก ษาการขึ้ นรู ป เย็น (cold working) การอบอ่ อ น ศึกษาการขึ้นรูปเย็น การอบอ่อน การเกิดผลึกใหม่
(annealing) การเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) และ และการโตของเกรนของโลหะ ศึ กษาการทดสอบ
การโตของเกรน (grain growth) ของโลหะ ศึกษาการ แบบไม่ ทาลายชนิ ดต่ างๆ ศึกษาการขึ้น รูป เซรามิ
ทดสอบแบบไม่ทาลายชนิดต่างๆ และศึกษาการจาแนก กแบบ slip รวมถึงศึกษาวิธกี ารจาแนกพอลิเมอร์ช
พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ
นิดต่างๆ
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ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
อป 235 การขึ้นตัวเรือน 1
1(1-0-2)
เครื่องมือที่ใช้ ในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ วิธกี ารขึ้น
รูปเครื่องประดับอย่ างง่ าย อาทิ การรีด (Rolling) การ
เลื่อย (Sawing) การดึงลวด (Drawing) การเชื่อม
(Soldering) การตี ข้ ึ นรู ป
(Forging) การอบอ่ อ น
(Annealing) การตอกหมุด (Riveting) การทาโซ่ หรือ
สร้ อย การล้ างเครื่องประดับด้ วยสารเคมี (Pickling) การ
ขั ด หยาบ (Rough
Polishing) การท าลวดลาย
(Texturing) การคานวณเปอร์เซนต์การสูญเสีย
อป 236 ปฏิบตั กิ ารการขึ้นตัวเรือน 1
2(0-4-2)
การใช้ เครื่องมือในการขึ้นรูปและผลิตเครื่องประดับอย่าง
ง่าย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
อป 235 การขึ้นตัวเรือน 1
1(1-0-2)
ปรับปรุง
เครื่ องมื อ และวั ส ดุ ที่ ใช้ ในการผลิ ต ตั ว เรื อ น คาอธิบาย
เครื่ องประดั บ วิ ธี ก ารขึ้ นรู ป เครื่ องประดั บ ใน รายวิชา
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ เช่ น การขึ้นรูปด้ วยมือ
และเครื่องจักร งานดึงหลอด และเทคนิคการขึ้นรูป
ตามยุคสมัยต่างๆ วิธกี ารเชื่อมเครื่องประดับและการ
เลือกใช้ โลหะชนิดต่างๆ ในการทาเครื่องประดับ

อป 253 ผลึกศาสตร์
1(1-0-2)
ประวั ติ ค วามเป็ นมาของผลึ ก ศาสตร์ การก าเนิ ด ผลึ ก
สั ณ ฐานวิ ท ยาของผลึ ก การท าฉายาผลึ ก ชนิ ด ของ
สมมาตรผลึก การจัดระบบผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่จุด และ
การจัดสเปซกรุป๊ 230 แบบ ความผิดปกติของโครงสร้ าง
ผลึก การศึกษาโครงสร้ างและสมบัติของผลึกด้ วยเทคนิค
รังสีเอ็กซ์ และสเปคโตรสโคปี ยูวี-วิสเิ บิล
อป 254 ปฏิบตั กิ ารผลึกศาสตร์
1(0-2-1)
ศึกษาตัวอย่ างผลึกรูปทรงต่ างๆ จาแนกระบบผลึกและ
สมมาตรผลึก การทาฉายาผลึก
อป 254 แร่วิทยา
2(2-0-4)
ความหมายของแร่ ประวั ติ วิ ช าแร่ ความส าคั ญ เชิ ง
เศรษฐกิจของแร่ การตั้งชื่อแร่ คุณสมบัติ กายภาพของแร่
เคมี ข องแร่ และการวิ เ คราะห์ แ ร่ ด้ วยเทคนิ ค ชั้ น สู ง
ไดอะแกรม แสดงความ คงที่ของแร่ การกาเนิดและแหล่ง
แร่ วิทยาแร่ เชิ งระบบ อธิบายถึงการจั ดจ าแนกกลุ่ มแร่
และอธิบายถึงแร่แต่ละชนิดในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
เ ช่ น ลั ก ษ ณ ะ ผ ลึ ก ศ า ส ต ร์ คุ ณ ส ม บั ติ ก า ย ภ า พ
องค์ประกอบและโครงสร้ าง ลักษณะเด่นที่ใช้ จาแนกการ
กาเนิดและประโยชน์เป็ นต้ น

ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
ยุทธ์การ
เรียนการ
สอน ของ
ทฤษฎีและ
การปฎิบตั ิ

อป 236 ปฏิบตั กิ ารการขึ้นตัวเรือน 1 2(0-4-2)
การใช้ เครื่องมือในการขึ้นรูปและผลิตเครื่องประดับ
อย่ างง่าย อาทิ การรีด การเลื่อย การดึงลวด การ
เชื่อม การตีข้ นึ รูป การอบอ่อน การตอกหมุด การทา
โซ่หรือสร้ อย การล้ างเครื่องประดับด้ วยสารเคมี การ
ขัดหยาบ การทาลวดลาย การคานวณ เปอร์เซนต์
การสูญเสีย
อป 152 ผลึกศาสตร์
2(1-2-3)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผลึกศาสตร์ การกาเนิดผลึก
สัณฐานวิทยาของผลึก การทาฉายาผลึก ชนิดของ
สมมาตรผลึก การจัดระบบผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่จุด
และการจัดสเปซกรุ๊ป 230 แบบ ความผิดปกติของ
โครงสร้ างผลึก การศึกษาโครงสร้ างและสมบัติของ
ผลึกด้ วยเทคนิครังสีเอ็กซ์ และสเปคโตรสโคปี ยูวี วิสิ
เบิลศึกษาตัวอย่ างผลึกรูปทรงต่างๆ จาแนกชนิดแร่
ตามระบบผลึกและสมมาตรผลึก

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

อป 255 แร่วิทยา
3(2-2-5)
ความหมายของแร่ ประวัติวิชาแร่ ความสาคัญเชิ ง
เศรษฐกิจของแร่ การตั้งชื่อแร่ คุณสมบัติ กายภาพ
ของแร่ เคมีของแร่ และการวิเคราะห์แร่ด้วยเทคนิค
ชั้ น สู ง ไดอะแกรม แสดงความคงที่ ข องแร่ การ
ค านวณและการเขี ย นเซลล์ ฟ อร์ มู ล าจากผลการ
วิเคราะห์ทางเคมีของแร่ด้วยเครื่องอิเล็กตรอนไมโคร
โพรป การนาข้ อมูลองค์ประกอบทางเคมีมาพลอตลง
ในไดอะแกรมแสดงความคงที่ของแร่ การกาเนิดและ
แหล่งแร่ วิทยาแร่เชิงระบบ อธิบายถึงการจัดจาแนก

ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
ยุทธ์การ
เรียนการ
สอน ของ
ทฤษฎีและ
การปฎิบตั ิ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
อป 256 ปฏิบตั กิ ารแร่วิทยา
1(0-2-1)
คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ โครงสร้ างแร่ การคานวณ
และการเขียนเซลล์ฟอร์มูลาจากผลการวิเคราะห์ทางเคมี
ของแร่ ด้วยเครื่องอิเล็กตรอนไมโครโพรป การนาข้ อมูล
องค์ป ระกอบทางเคมีมาพลอตลงในไดอะแกรมแสดง
ความคงที่ ข องแร่ การบรรยาย และการตรวจสอบ
คุณสมบัตกิ ายภาพของแร่ในหมู่ต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่ มแร่ และอธิบายถึง แร่ แต่ ละชนิ ดในกลุ่มต่ า งๆ
อย่างเป็ นระบบ เช่น ลักษณะผลึกศาสตร์ คุณสมบัติ
กายภาพ องค์ประกอบและโครงสร้ าง ลักษณะเด่นที่
ใช้ จาแนกการกาเนิดและประโยชน์และการตรวจสอบ
คุณสมบัตกิ ายภาพของแร่ในหมู่ต่างๆ เป็ นต้ น

หมายเหตุ

อป 381 บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
ทฤษฎี ก ารบริ ห ารธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ องประดั บ
หลักการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการ การตลาด
และการผลิต การจัดการด้ านการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ การ
แข่งขันในอุตสาหกรรม สภาพแวดล้ อมและอิทธิพลของ
สภาพแวดล้ อมที่มผี ลต่อการดาเนินธุรกิจ

อป 281 บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
ทฤษฎีการบริ ห ารธุ ร กิจ อัญ มณีแ ละเครื่ องประดั บ
หลั กการการบริ ห ารจั ด การองค์กร การจั ด การ
การตลาดและการผลิ ต การจั ด การด้ า นการเงิ น
กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับ การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
สภาพแวดล้ อมและอิทธิพลของสภาพแวดล้ อมที่มี
ผลต่ อการด าเนินธุรกิจ ศึกษาการเขีย นแผนธุรกิจ
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
บริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 282 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
2(2-0-4)
สภาพแวดล้ อมในการทางานและปั จจัยที่มีผลต่อการ
เกิดอุบตั เิ หตุและอันตรายในการทางาน ข้ อมูลความ
ปลอดภัยในการใช้ สารเคมี พิษวิทยาและโรคจากการ
ทางาน ศึ กษาการบริ ห ารความปลอดภั ย และการ
จัดการของเสียในสถานที่ทางาน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้เน้ นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานเครื่องประดับ
อป 215 โลหะวิทยากายภาพสาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
ประเภทและโครงสร้ างผลึกของโลหะ ความผิดปกติ
ของโลหะ ที่มีผลต่อสมบัติของโลหะที่ใช้ ในการผลิต
เครื่องประดับ โครงสร้ างจุลภาคและแผนภาพเฟสที่
สัมพั น ธ์กับกระบวนการผลิต ต่ า งๆ และกลไกการ
ปรับปรุง สมบัติเชิ งกลในเครื่ องประดับ มาตรฐาน
ความบริ สุท ธิ์แ ละการตรวจสอบในอุ ต สาหกรรม

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาและ
รหัสวิชา

อป 382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
ศึกษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน ปั จจัยที่มีผลต่ อการ
เกิดอุบัติเหตุและอันตราย ความเสี่ยงและการวิเคราะห์
ความเสี่ ย ง ข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ในการใช้ สารเคมี
(MSDS) พิษวิทยาและโรคจากการทางาน การจัดการ
ของเสีย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้เน้ นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานเครื่องประดับ
อป 219 โลหะวิทยากายภาพสาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
ศึกษาองค์ประกอบและสมบัติต่างๆ ของโลหะที่ใช้ ผลิต
เครื่องประดับ โครงสร้ างจุลภาคที่สมั พันธ์กบั กระบวนการ
ผลิ ต สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ของโลหะที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
เครื่ อ งประดั บ ความสัม พั น ธ์ข ององค์ ป ระกอบที่มี ต่ อ
มาตรฐานของโลหะมีค่า (fineness และhallmark) ของ
โลหะมี ค่ า การเกิ ด สี ความแข็ง ความแข็ง แรง การ
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ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาและ
รหัสวิชา
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คาอธิบาย
รายวิชาและ
รหัสวิชา
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ตรวจสอบโลหะมีค่า และเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เครื่ อง ประดับ รวมถึง การศึ ก ษาโลหะวิ ท ยาและ
เทคโนโลยีการผลิตของโลหะอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่สามารถนามาใช้ ประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับได้

อป 316 วัสดุนอกกลุ่มโลหะ
2(2-0-4)
ศึกษาโครงสร้ าง องค์ประกอบ สมบัติต่างๆ กระบวนการ
ผลิตและขึ้นรูป รวมทั้งประเภท และการประยุกต์ใช้ งาน
ของวัสดุนอกกลุ่มโลหะ เช่น พอลิเมอร์ และเซรามิก

ยกเลิก
ไม่มี

อป 316 วัสดุพอลิเมอร์สาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
กระบวนการเกิด พอลิ เ มอร์ ชนิ ด ต่ า งๆ ของพอลิ
ไม่มี
เมอร์ กระบวนการขึ้ นรู ป พอลิ เ มอร์ แ บบต่ า งๆ
สมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์ และการประยุกต์ใช้ ใน
อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ
อป 317 วัสดุเซรามิกเบื้องต้ นสาหรับเครื่องประดับ
2(2-0-4)
ความรู้พ้ ื นฐานทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีของ
ไม่มี
วัสดุเซรามิก ศึกษาโครงสร้ าง องค์ประกอบ สมบัติ
ต่างๆ กระบวนการผลิตและขึ้นรูป รวมทั้งประเภท
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ งานของวั ส ดุ เ ซรามิ ก ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 331 การขึ้นตัวเรือน2
1(1-0-2)
ขั้นตอนการทาขนาดแหวน การขัดตกแต่ง ตัวเรือน
ไม่มี
เครื่องประดับ การประกอบตัวเรือน การฝังประเภท
ต่างๆ และการประดับอัญมณี เทคนิคการฝังตามยุค
สมัยต่างๆ
อป 338 ปฏิบตั กิ ารการขึ้นตัวเรือน 2
อป 332 ปฏิบตั กิ ารการขึ้นตัวเรือน 2
2(0-6-0)
2(0-4-2)
ปฏิบัติการการทาขนาดแหวน (Ring Sizing) การขัดตก การท าขนาดแหวน
การขั ด ตกแต่ ง ตั ว เรื อ น
แต่งตัวเรือนเครื่องประดับ การประกอบตัวเรือน การฝัง เครื่องประดับ การประกอบตัวเรือน การฝัง และการ
และการประดับอัญมณี
ประดับอัญมณี
อป 339 หล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น 2(0-4-2)
อป 333 หล่อเครื่องประดับเบื้องต้ น 1(1-0-2)
กระบวนการหล่อเครื่องประดับ ได้ แก่ การอ่านแบบ การ
ออกแบบก้ านทางเดินน้าโลหะ การทาแม่ พิมพ์ ต้นแบบ
การทาแม่พิมพ์ยาง การทากระสวนขี้ผ้ ึง การทาแม่พิมพ์
ปู น การหล่ อ การท าความสะอาดชิ้ นงานหล่ อ การ

หมายเหตุ

วิชาใหม่

วิชาใหม่

วิชาใหม่

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาและ
รหัสวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
กระบวนการหล่อเครื่องประดับ ได้ แก่ การอ่านแบบ
รายวิชา
การออกแบบก้ านทางเดินนา้ โลหะ การทาแม่ พิมพ์
หน่วยกิต
ต้ นแบบด้ วยแวกซ์และโลหะ การทาแม่พิมพ์ยาง การ
ใหม่ และ
ทากระสวนขี้ผ้ งึ การทาแม่พิมพ์ปูน การหล่อ การทา
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วิเคราะห์ปัญหางานหล่อเครื่องประดับ และการแก้ ไข การ ความสะอาดชิ้น งานหล่ อ การวิ เคราะห์ ปัญ หางาน
ควบคุ มคุณ ภาพงานหล่ อโดยวิ ธีทางโลหะวิทยาส าหรั บ หล่ อ เครื่ องประดั บ และการแก้ ไข การควบคุ ม
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
คุ ณ ภาพงานหล่ อ โดยวิ ธี ท างโลหะวิ ท ยาส าหรั บ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
อป 341 ปฏิบตั กิ ารหล่อเครื่องประดับ
อป 334 ปฏิบตั กิ ารหล่อเครื่องประดับ
1(1-0-2)
2(0-4-2)
ขึ้นแบบแม่พิมพ์ด้วยพอลิเมอร์และพิมพ์โลหะ การ
ขึ้นแบบแม่พิมพ์ด้วยพอลิเมอร์และพิมพ์โลหะ การ
ออกแบบก้ านทางเดินนา้ โลหะ การผ่ายาง การฉีดเทียน
ออกแบบก้ านทางเดินนา้ โลหะ การผ่ายาง การฉีด
และการติดต้ นเทียน การผสมปูนและการอบปูน การ
เทียนและการติดต้ นเทียน การผสมปูนและการอบ
หล่อ การทาความสะอาดและการขัดเพื่อศึกษาคุณภาพ ปูน การหล่อ การทาความสะอาดและการขัดเพื่อ
ของการหล่อ การวิเคราะห์สภาพปัญหา งานหล่อจาก
ศึกษาคุณภาพของการหล่อ การวิเคราะห์สภาพ
ชิ้นงานจริง
ปัญหางานหล่อจากชิ้นงานจริง
อป 442 ชุบและเคลือบผิว
2(2-0-4)
อป 335 ชุบและเคลือบผิว
1(1-0-2)
ศึกษาหลักการเบื้องต้ นของการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
หลักการเบื้องต้ นของการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
กระบวนการและขั้นตอนในการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ในการชุบโลหะ การเตรียม
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ในการชุบโลหะ การเตรียม
ผิวชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพื้น การชุบโลหะมีค่า การ ผิวชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพื้น การชุบโลหะมีค่า
ชุบเงิน การชุบทอง การวิเคราะห์นา้ ยาชุบโลหะ การ
การชุบเงิน การชุบทอง การวิเคราะห์นา้ ยาชุบโลหะ
ควบคุมคุณภาพนา้ ยาชุบโลหะ การชุบเคลือบผิวแบบไอ การควบคุมคุณภาพนา้ ยาชุบโลหะ การชุบเคลือบผิว
กายภาพ การขึ้นรูปด้ วยไฟฟ้ า และการบาบัดนา้ ทิ้งจาก แบบไอกายภาพ การขึ้นรูปด้ วยไฟฟ้ า และการบาบัด
การชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
นา้ ทิ้งจากการชุบโลหะด้ วยไฟฟ้ า
อป 443 ปฏิบตั กิ ารชุบและเคลือบผิว
อป 336 ปฏิบตั กิ ารชุบและเคลือบผิว
1(0-2-1)
2(0-4-2)
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเตรียมผิวชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรองพื้น
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเตรียมผิวชิ้นงานก่อนชุบ การชุบรอง
การชุบโลหะมีค่า การชุบเงิน การชุบทอง การควบคุม
พื้น การชุบโลหะมีค่า การชุบเงิน การชุบทอง การ
คุณภาพนา้ ยาชุบโลหะ
ควบคุมคุณภาพนา้ ยาชุบโลหะ
อป 357 คุณสมบัตทิ างแสงของแร่

อป 256 คุณสมบัตทิ างแสงของแร่

1(1-0-2)
ศึกษาคุณสมบัติทางแสงของแร่ การประยุ กต์คุณสมบัติ
ทางแสงของแร่ในการจาแนกแร่ประกอบ หินจากแผ่นหิน
บาง โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ แบบโพลาไรซ์
อป 358 คุณสมบัตทิ างแสงของแร่
1(0-2-1)
ปฏิบตั กิ ารคุณสมบัตทิ างแสงของแร่ ส่วน ประกอบ และ
การใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ การศึกษาแร่ภายใต้
แสงแบบเพลนโพลาไรซ์ (Plane-polarized light):

2(1-2-3)
คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของแร่ และปฏิ บั ติ ก าร การ
ประยุกต์คุณสมบัติทางแสงของแร่ในการจาแนก แร่
ประกอบ หินจากแผ่นหินบาง โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์
แบบโพลาไรซ์ การศึกษาแร่ ภายใต้ แสงแบบเพลน
โพลาไรซ์ (Plane-polarized light) รูปร่าง แนวแตก
และแนวแยก รีลีฟ (Relief) ดัชนีหักเห เบกกี้ไลน์ สี
ลาดับการดูดกลืนสี การศึกษาแร่ ภายใต้ แสงแบบค

135

หมายเหตุ
รหัสวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
หน่วยกิต
ใหม่ และ
รหัสวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
หน่วยกิต
ใหม่ และ
รหัสวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
หน่วยกิต
ใหม่ และ
รหัสวิชา
ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
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รูปร่างแนวแตก และแนวแยก รีลีฟ (Relief) ดัชนีหักเห
เบกกี้ไลน์ สี ลาดับการดูดกลืนสี(Absorption scheme)
การศึ กษาแร่ ภายใต้ แ สงแบบครอสโพลาไรซ์ (Crossed
polarized light) ภายใต้ ภ าพแบบออโทสโคปิ ก
(Orthoscopic) และโคโนสโคปิ ก (Conoscopic): การ
แทรกสอดของแสง, ช่ วงมืด, การแฝด, ไบรีฟรินเจนซ์
(Birefringence), อินดีคาทริคส์ (Indicatrix) และภาพ
การแทรกสอด (Interference figures) และการวิเคราะห์
แร่จากแผ่นหินบาง โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์
อป 362 วิเคราะห์อญ
ั มณี 1
1(1-0-2)
ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพของอัญมณี ลักษณะของอัญ
มณี กลุ่ม ประเภทและชนิดต่างๆ ศึกษาเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ อัญมณี เช่ น กล้ องวิเคราะห์อัญมณี รีแฟรกโต
มิเตอร์ โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป ไดโครสโคป
อป 363 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์อญ
ั มณี 1
2(0-4-2)
ฝึ กการใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่ อหาลักษณะทาง
แสงของอัญมณี เช่ น ใช้ โพลาไรซ์สโคป สเปคโตรสโคป
เครื่องมือวัดค่ าดัชนีหักเหของอัญมณี การหาคุณสมบัติ
ทางกายภาพของอัญมณี เช่น การใช้ เครื่องชั่งหาค่าความ
ถ่วงจาเพาะของอัญมณี และการใช้ กล้ องจุ ลทรรศน์เพื่ อ
ฝึ กวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แยกอัญ มณีกลุ่ ม ประเภท และชนิ ด
ต่างๆ
อป 362 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร
2 (1-0-2)
ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับเพชร แหล่ งกาเนิดของเพชร ตลาด
เพชร การประเมินคุณภาพของเพชรด้ วยจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ ตามหลักของ 4Cs คือ สี การ
เจียระไน ความสะอาดและนา้ หนักกะรัต ชนิดของเพชร
เลี ย นแบบต่ า งๆ เพชรสั ง เคราะห์ และการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพเพชร
อป 367 ปฏิบัติการเพชรและการประเมินคุณภาพเพชร
1(0-3-0)
ฝึ กปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชรด้ วยจรรยาบรรณใน
วิช าชี พนั กอัญ มณีศาสตร์ โดยใช้ หลั ก 4Cs การวาดรูป
มลทินและตาหนิเพชร การวัดขนาดเพชร และการจาแนก
เพชรแท้ และเพชรเลียนแบบ
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รอสโพลาไรซ์ ภายใต้ ภาพแบบออโทสโคปิ ก และโค
โนสโคปิ ก การแทรกสอดของแสง, ช่วงมืด, การแฝด
, ไบรีฟรินเจนซ์(Birefringence), อินดีคาทริคส์ และ
ภาพการแทรกสอด (Interference figures) และการ
วิเคราะห์แร่จากแผ่นหินบาง โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์
แบบโพลาไรซ์

หมายเหตุ

อป 361 วิเคราะห์อญ
ั มณี 1
3(1-5-3)
คุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี ลักษณะของอัญ
มณี กลุ่ม ประเภท และชนิดต่างๆ อัญมณีสงั เคราะห์
ประเภท Flame Fusion อัญมณีประกบ ศึกษาและ
ฝึ กปฏิบั ติ เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ อัญ มณี เช่ น
กล้ องวิ เ คราะห์ อั ญ มณี เครื่ องชั่ งหาค่ า ความ
ถ่วงจาเพาะ เครื่องมือในการวิเคราะห์ ลักษณะทาง
แสง เช่น โพลาไรซ์สโคป สเปค-โตรสโคป รีแฟรก
โตมิเตอร์ และไดโครสโคป

ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
ยุทธ์การ
เรียนการ
สอน ของ
ทฤษฎีและ
การปฎิบตั ิ

อป 363 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร
2 (1-3-2)
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเพชร แหล่ งกาเนิดของเพชร
ตลาดเพชร หลักการประเมินคุณภาพของเพชร ตาม
หลัก 4Cs คือสี การเจียระไน ความสะอาด และ
นา้ หนักกะรัต ชนิดของเพชรเลียนแบบต่างๆ เพชร
สังเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพและการจาแนก ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพเพชร 4Cs
ด้ ว ย
จรรยาบรรณในวิชาชี พนักอัญมณีศาสตร์ และการ
วิเ คราะห์ เ พชรเลี ยนแบบ และที่ผ่า นการปรับ ปรุง
คุณภาพประเภทต่างๆ

ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
ยุทธ์การ
เรียนการ
สอน ของ
ทฤษฎีและ
การปฎิบตั ิ
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อป 371 เจียระไนอัญมณี 1 2(1-3-2)
พื้นฐานและหลักการเจียระไนเพชรและพลอย โดยศึกษา
โครงสร้ างและลักษณะของเพชรดิบ กระบวนการเจียระไน
เพชร รูปแบบการเจียระไนเพชร เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ ในการเจียระไน การประมาณน้าหนักเพชรเจียระไน
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการเจียระไนกับลักษณะทาง
แสงของเพชร ความรู้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
เจียระไนพลอยตระกูลคอรันดัมและพลอยชนิดอื่นๆ เช่น
ควอตซ์ เป็ นต้ น อุปกรณ์และเครื่องจักรในการเจียระไน
พลอย การประเมินคุณภาพพลอยดิบ การตั้งนา้ และการ
รักษานา้ หนักพลอย ฝึ กปฏิบัติการเจียระไนพลอยตระกูล
คอรั น ดัม ได้ แ ก่ การตัด และการโกลนพลอย การแต่ ง
พลอย การเจี ย ระไนเหลี่ ย มด้ า นบนและด้ า นล่ า งของ
พลอย การขั ด เงา การก าหนดสั ด ส่ ว นและการรั ก ษา
นา้ หนักพลอย
อป 315 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2(2-0-4)
นิยามทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้ อหนึ่ง ข้ อสอง ของเทอร์
โมไดนามิกส์ ความจุความร้ อนเอนทาลปี เอนโทรปี และ
กฎข้ อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ การสมดุลระหว่างเฟส
ในระบบองค์ประกอบเดี่ยว การคานวณหาเอนทาลปี และ
พลังงานอิสระ ปฏิกริ ิยาในระบบก๊าซ ปฏิกริ ิยาระหว่างการ
ควบแน่ นของสาร บริสุทธิ์ กับภาคก๊าซ พฤติกรรมของ
สารละลาย สมดุลของ องค์ประกอบในการละลายและการ
ประยุกต์ ใช้ ทางโลหการ
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หมายเหตุ
อป 371 เจียระไนอัญมณี 1
2(1-3-2)
ปรับปรุง
พื้นฐานและหลักการเจียระไนเพชรและพลอย โดย คาอธิบาย
ศึกษาโครงสร้ าง สมบัติทางกายภาพ และลักษณะ รายวิชา
ทางแสงของเพชรและพลอยดิบที่มีความสัมพันธ์กบั
สัดส่วนและรูปแบบการเจียระไน ศึกษารูปแบบการ
เจียระไนชนิดต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ใน
การเจี ย ระไน กระบวนการเจี ย ระไน และการ
ประมาณน้ า หนั ก เพชรและพลอยภายหลั ง การ
เจียระไน การประเมินคุณภาพการเจียระไนของเพชร
และพลอย ฝึ กปฏิบัติการเจี ย ระไนพลอยเบื้องต้ น
ได้ แก่ การตัดและการโกลนพลอย การแต่ งพลอย
การเจียระไนเหลี่ยมด้ านบนและด้ านล่ างของพลอย
การขัดเงา การกาหนดสัดส่วนและการรักษานา้ หนัก
พลอย และฝึ กการคัดคุณภาพพลอยในประมาณมาก

อป 419 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2(2-0-4)
นิยามทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้ อหนึ่ง ข้ อสอง ของ
เทอร์โมไดนามิกส์ ความจุ ความร้ อนเอนทาลปี เอน
โทรปี และกฎข้ อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ การ
สมดุลระหว่ างเฟสในระบบองค์ประกอบเดี่ยว การ
คานวณหาเอนทาลปี และพลังงานอิสระ ปฏิกริ ิยาใน
ระบบก๊าซ ปฏิกิริยาระหว่ างการควบแน่ นของสาร
บริ สุ ท ธิ์ กั บ ภาคก๊ า ซ พฤติ ก รรมของสารละลาย
สมดุ ล ของ องค์ ป ระกอบในการละลายและการ
ประยุกต์ ใช้ ทางโลหการ
อป 429 การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง 2(2-0-4)
การแพร่ และ จลนศาสตร์ของการก่อนิวเคลียส การ
ไม่มี
โตของนิวเคลียส Interface migration การจาแนก
การเปลี่ยนเฟสในของแข็ง การเปลี่ยนเฟสแบบอาศัย
การแพร่ และไม่อาศัยการแพร่
วทศ 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
อป 401 สัมมนาทางด้ านอัญมณีและเครื่องประดับ
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ศึกษาค้ นคว้ าบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศึกษาค้ น คว้ า บทวิ จั ย ทางวั ส ดุ ศ าสตร์ อัญ มณีแ ละ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ เครื่องประดับ และวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และ
เรียงเป็ นเอกสารรายงาน และนาเสนอในที่ประชุม
เรี ย บเรี ย งเป็ นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่
ประชุม
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รหัสวิชา
สาหรับ
แผนการ
เรียนใหม่
และการ
เปลี่ยนแปล
งหมวดวิชา
เป็ นวิชา
เลือก
วิชาใหม่

เปลี่ยนแปล
งหมวดวิชา
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วทศ 422 โครงงานสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(0-6-0)
ศึกษาค้ น คว้ ากาหนดปั ญ หาวิ จั ย และการออกแบบการ
ทดลองดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แล้ วนามาเรียบเรียง
เป็ นเอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพร่ ในที่สาธารณะ
อันเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
อป 434 การออกแบบเครื่องประดับด้ วยคอมพิวเตอร์ 2
2(0-4-2)
ศึกษาและใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อื่นๆ) เพื่อการ
ออกแบบเครื่องประดับแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถ
วิ เ คราะห์ แ บบวาดมือ เพื่ อแปลงเป็ นภาพ 3 มิติ ด้ ว ย
โปรแกรม เพื่ อการนาไปพิ มพ์แบบออกจากเครื่องสร้ าง
ต้ นแบบแบบรวดเร็ว หรือเครื่องตัดแวกซ์
อป 441 เครื่องประดับแฟชั่น
2(2-0-4)
ประวัติเครื่องประดับแฟชั่น ประเภทของเครื่องประดับ
แฟชั่น วัสดุอ่ นื ๆ ที่สามารถนามาผลิตเป็ นเครื่องประดับ
เ ช่ น ห นั ง กระ ดา ษ เ ป็ น ต้ น กระ บว น กา รผลิ ต
เครื่องประดับแฟชั่น ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างการ
ออกแบบเครื่องประดับกับแฟชั่นเสื้อผ้ าและบุคลิกผู้สวม
ใส่
อป 447 เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ
2(1-2-3)
ความสัมพันธ์ของวัสดุและเทคโนโลยีในงานศิลปะ การขึ้น
รูป แบบปฐมภูมิแ ละทุ ติย ภูมิ การขึ้นรูป ด้ ว ยแรงดัน สูง
เทคนิคการตกแต่ งเชิงกล การขึ้นรูปด้ วยผงสาหรับงาน
เครื่องประดับ การเชื่อมแบบกลและแบบบัดกรี การเชื่อม
การเคลือบผิวด้ วยเทคนิคทางไฟฟ้ าและทางไอ และการ
อภิปรายเทคนิคใหม่ๆ
อป 461 วิเคราะห์อญ
ั มณี 2
1(1-0-2)
คุณลักษณะของอัญมณีท่หี ายาก (Chart B ตามรายการ
ชื่อ อัญมณีของสถาบันอัญมณีศาสตร์ของอเมริกา) การ
ใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์อญ
ั มณีท่หี ายาก (Chart B)
แยกจาก Chart A การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
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อป 402 โครงงานทางอัญมณีและเครื่องประดับ
2(0-4-2)
ศึกษาค้ นคว้ า กาหนดปั ญหาวิจัย และการออกแบบ
การทดลอง การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ทางด้ านวัสดุศาสตร์ อัญมณี และเครื่องประดับ แล้ ว
นามาเรียบเรียงเป็ นรายงาน อันเป็ นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ
อป 434 การออกแบบเครื่องประดับด้ วย
คอมพิวเตอร์ 2
2(0-4-2)
ศึกษาและใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่เี หมาะสม เพื่อ
การทาพิมพ์จากเครื่องสร้ างต้ นแบบจากเรซิ่น หรือ
ขี้ผ้ ึง และการวิเคราะห์สัดส่วน รูปทรง ของต้ นแบบ
จากการออกแบบด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้
เหมาะสมสาหรับการหล่อเพื่อทาต้ นแบบ และการใช้
งานจริงในโรงงานเครื่องประดับ
อป 441 เครื่องประดับแฟชั่น
2(2-0-4)
ประวัติเครื่อ งประดับแฟชั่น ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
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
เครื่องประดับแฟชั่น วัสดุอ่นื ๆ ที่สามารถนามาผลิต
เป็ นเครื่องประดับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับ
แฟชั่น ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างการออกแบบ
เครื่องประดับกับแฟชั่นเสื้อผ้ าและบุคลิกผู้สวมใส่
อป 447 เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ
2(1-2-3)
ความสัมพันธ์ของวัสดุและเทคโนโลยีในงานศิลปะ
เช่ น เทคนิคการขึ้นรูปแบบโมกูเม่กาเน่ เทคนิคการ
ทาอโนไดซิ ง ค์ เป็ นต้ น การควบคุ มการผลิ ต แบบ
ปฐมภูมิแ ละทุ ติย -ภูมิ กับความสัมพั นธ์ข องความ
ร้ อน เทคนิคการตกแต่งเชิงกล การเชื่อม และการ
อภิปรายเทคโนโลยีวัสดุควบคู่กับนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทางศิลปะ
อป 362 วิเคราะห์อญ
ั มณี 2
3(1-5-3)
คุณลักษณะของอัญมณีหายาก (Chart B ตามรายการ
ชื่ อ อัญ มณี ข องสถาบัน อัญ มณี ศ าสตร์ ข องอเมริ ก า
GIA) การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่ มมูลค่ าของอัญ
มณีด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การใช้ ความร้ อน การอาบ

138

หมายเหตุ
เปลี่ยนแปล
งหมวดวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ควบรวมวิชา
เพื่อ
ปรับปรุง กล
ยุทธ์การ
เรียนการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
ของอัญมณีด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ ความร้ อน การอาบ
รังสี การเคลือบผิวหน้ า เป็ นต้ น
อป 465
ป ฏิ บั ติ ก า รวิ เ ครา ะ ห์ อั ญ มณี 2
2(0-4-2)
ฝึ กการใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อจาแนกอัญมณีหา
ยาก อัญมณีท่ผี ่านการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีสงั เคราะห์
อป 468 ประเมินคุณภาพและราคาพลอย
1(1-0-2)
ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพพลอยในแง่ต่างๆ เช่น
สี การเล่ น แสง ความสะอาด รู ป ร่ า ง การเจี ย ระไน
ปรากฎการณ์ แ ละการประเมิ น ราคาพลอย ด้ วย
จรรยาบรรณในวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ ทั้งที่เป็ นพลอย
เจียระไนเหลี่ยม หลังเบี้ย พลอยโปร่ งใส โปร่ งแสง ทึบ
แสง และมุก
อป 469 ประเมินคุณภาพและราคาพลอย
1(02-2)
ฝึ กการประเมินคุณภาพพลอยด้ วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ
นักอัญมณีศาสตร์ ทั้งที่เจียระไนเหลี่ยมและเจียระไนหลัง
เบี้ย ด้ วยการใช้ เครื่องมือต่างๆ ประเมินคุณภาพพลอย
ตามหลักการประเมิน ดูสี มลทินภายใน ตาหนิภายนอก
และการเจียระไน
อป 477 เจียระไนอัญมณี 2
2(1-2-3)
การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการเจียระไนพลอยให้ ได้ สดั ส่วนมาตรฐาน เทคนิค
การเจียระไนเหลี่ยมโค้ ง การตรวจสอบ และการวิเคราะห์
สั ด ส่ ว นของเหลี่ ย มพลอย เพื่ อเจี ย ระไนแก้ ไ ขและ
ปรับปรุงลักษณะทางแสงของพลอย

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รังสี การเคลือบผิวหน้ า เป็ นต้ น อัญมณีสังเคราะห์
ประเภทต่ า งๆ และการจ าแนก ฝึ กปฏิบั ติ ก ารใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์อัญมณีท่หี ายาก แยกจาก
อัญมณีใน Chart A วิเคราะห์จาแนกอัญมณีท่ผี ่าน
การปรับปรุงคุณภาพ และอัญมณีสงั เคราะห์ประเภท
ต่างๆ
อป 468 ประเมินคุณภาพและราคาพลอย
2 (1-3-2)
ศึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ภาพพลอยตามหลั ก การ
ประเมิ น เช่ น สี ความสะอาด การเจี ยระไน
ปรากฏการณ์ และน้า หนั ก ทั้ ง พลอยที่ เ จี ย ระไน
เหลี่ยม หลังเบี้ย พลอยโปร่ งใส โปร่ งแสง ทึบแสง
และพลอยอินทรีย์ ฝึ กปฏิบัติการประเมิน คุณภาพ
พลอย ด้ ว ยเครื่ อ งมื อต่ า งๆ ประเมิน สี ทัง Hue,
Tone และ Saturation ประเมิน ความสะอาดทั้ง
มลทิ น ภายในและต าหนิ ภ ายนอก ประเมิ น การ
เจี ย ระไนทั้ง ด้ า นหน้ า ด้ านข้ า ง และประเมิน ราคา
พลอยด้ วยจรรยาบรรณในวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์

หมายเหตุ
สอน ของ
ทฤษฎีและ
การปฎิบตั ิ

อป 477 เจียระไนอัญมณี 2
2(1-2-3)
การนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เข้ ามาช่ วยในการ
ออกแบบเหลี่ยมเจียระไนอัญมณี การใช้ เครื่องมือ
กึ่งอัตโนมัติ อัตโนมัติ และ/หรือเทคโนโลยีอ่ นื ช่ วย
ในการเพิ่ มคุ ณ ค่ า อัญ มณี การตรวจสอบและการ
วิเคราะห์สดั ส่วนของเหลี่ยมพลอย หาวิธีการแก้ ไข
และปรับปรุงเพื่อการเพิ่มมูลค่าของอัญมณี
อป 478 การประเมินคุณภาพเพชรและพลอยก้ อน
2(1-2-3)
ศึกษาลักษณะ และสมบัติของก้ อนเพชรและพลอย
ประเภทต่างๆ เพื่อการจาแนกชนิดของอัญมณี และ
สามารถประเมินคุณภาพของเพชรและพลอยก้ อน
เพื่ อ การตัด สิน ใจเชิ ง ธุร กิจ เช่ น การวางแผนการ
เจียระไน การประเมินราคาวัตถุดบิ เป็ นต้ น
อป 479 การประเมินคุณภาพอัญมณีเชิงพาณิชย์
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อป 483 การจัดการการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการการตลาดอัญมณี
และเครื่องประดับ แนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้ อม
ทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT คู่แข่งทางการตลาด
พฤติกรรม ผู้บริโภคและการทาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และการ
วางแผนทางการตลาด เพื่อการได้ เปรียบในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ
อป 484 การติดต่อสื่อสารสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่อง
ประดับ
2(2-0-4)
รู ป แ บ บ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ใ น ธุ ร กิ จ อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่ อ งประดั บ ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารทางธุ ร กิจ เช่ น การ
สื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างธุรกิจกับคู่ค้าหรือกับผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์
ธุ ร กิ จ การเจรจาต่ อ รอง เทคนิ ค การประชุ ม เป็ นต้ น
ความสาคัญของการทาคลังข้ อมูลทางธุรกิจ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารทางธุรกิจ
อป 485 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
แนวคิดและทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้ อม
ที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การบังคับควมคุม
ธุรกิจ และการรวามกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่ า งประเทศ
ระบบการเงิ น และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี พิธีการศุลกากร เอกสาร ที่เกี่ยวข้ อง
กับการนาเข้ า -ส่งออก กลยุ ทธ์การนาเข้ า -ส่ งออก การ
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2(1-2-3)
หลักการประเมินคุณภาพอัญมณีในเชิงการค้ า เช่ น
การจ าแนกชนิ ด อัญมณี และการประเมิน คุณ ภาพ
โดยใช้ เ ครื่ องมือพื้ นฐาน (เช่ น ลู ป ) การประเมิน
คุณภาพอัญมณีเ ป็ นห่ อ (จานวนมาก) การตีราคา
แบบเป็ นห่ อ ตามเกรดของอั ญ มณี การประเมิ น
คุณภาพอัญมณีท่มี ีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าปกติ เป็ น
ต้ น
อป 483 การจัดการการตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ
2(2-0-4)
หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการการตลาด อัญ
มณีและเครื่องประดับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ทางการตลาด SWOT คู่แข่งทางการตลาด และ
พฤติกรรม ผู้บริโภค ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษาและการวางแผน
ทางการตลาด เพื่อการได้ เปรียบในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 484 การติดต่อสื่อสารสาหรับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่อง ประดับ
2(2-0-4)
รู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ ทฤษฎีการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความสัมพันธ์
ระห ว่ าง ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า หรื อ กั บ ผู้ บริ โ ภค กา ร
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการ
ประชุม เป็ นต้ น กรณีศึกษาและการวางแผนทางการ
สื่อสารการตลาด เพื่อการได้ เปรียบในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อป 485 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับระหว่าง
ประเทศ
2(2-0-4)
แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้ นเกี่ยวกับการค้ าระหว่ า ง
ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ระบบ การเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ศึกษา
สภาพแวดล้ อมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ ข้ อบังคับควมคุมธุรกิจระหว่ างประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี พิ ธีการศุลกากร เอกสารที่
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หมายเหตุ
จัดการการตลาด การผลิตเพื่อการค้ าระหว่างประเทศ 4P เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ า -ส่งออก ศึกษากลยุ ทธ์การ
สาหรับการตลาดระหว่างประเทศและกรณีศึกษา
นาเข้ า-ส่งออก การจัดการการตลาด การผลิตเพื่อ
การค้ าระหว่างประเทศ และกรณีศึกษา
อป 486 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ
ยกเลิก
1(1-0-2)
กระบวนการดาเนินธุรกิจภายในประเทศทั้งการค้ าปลีก
และค้ าส่ง องค์กรในการควบคุมและสนับสนุ นในการทา
ไม่มี
ธุรกิจ ในประเทศ ทั้งหน่ วยงานของรัฐ บาลและเอกชน
ระบบการเงิ น บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการทา
ธุ ร กิ จ ระบบภาษี ท างธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ใ นการท าธุ ร กิ จ
ภายในประเทศ
อป 486 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจอัญ วิชาใหม่
มณีและเครื่องประดับ 2(2-0-4)
หลั กการเบื้ องต้ น องค์ ป ระกอบ ประเภทของการ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้ นในการจัดการทาง
ธุรกิจรูปแบบใหม่ การใช้ อนิ เทอร์เน็ตกับธุรกิจ การ
ไม่มี
สร้ างระบบร้ านค้ าบนระบบอินเทอร์เน็ต การซื้อขาย
และแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ าและบริ ก าร ระบบความ
ปลอดภัย การตรวจสอบ ระบบการจัดส่งสินค้ าและ
การติดตาม ระบบการรับ – จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต
กฎหมายการพาณิช ย์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
อป 487 สัมมนาการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
ยกเลิก
1(0-2-1)
กรณีศึกษาปั ญหาทางการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระหว่ า ง
ไม่มี
ประเทศ การวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายร่วมเพื่อนาเสนอวิธี
และความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา รวมถึงปั ญหาด้ าน
อุ ต สาหกรรมและจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ
อป 487 การจัดการการขาย
2(2-0-4)
วิชาใหม่
ความสาคัญของเทคนิ คการขาย กลยุ ทธ์การวาง
ไม่มี
แผนการขาย การเสนอขายและการจูงใจ การฝึ กหัด
การขาย การปิ ดการขาย การติดตามผล การให้
ผลตอบแทนการขาย บริการหลังการขาย และการใช้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552

อป 488 บริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
2(2-0-4)
หลั กการและทฤษฏีใ นการบริ ห ารจั ด การกระบวนการ
ผลิ ต อัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ การวางแผนและการ
ออกแบบกระบวนการผลิต กลยุ ทธ์ก ารเลือกทาเลที่ต้ัง
และการจัดวางผัง การวางแผนการผลิตรวมและการ
จัดการการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ในส่วนงาน
การผลิต การวางแผนกาลังการผลิต และการฝึ กบริหาร
จั ด ก า ร บ ริ ษั ท จ า ล อ ง เ กี่ ย ว กั บ ธ รุ กิ จ อั ญ มณี แ ล ะ
เครื่องประดับ

ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เทคโนโลยี ทั น สมั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งานขาย การ
ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย จรรยาบรรณ
การขาย
อป 488 บริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
3(2-2-5)
หลั กการและทฤษฏีในการบริห ารจั ด การการผลิ ต
การวางแผนโครงการ การวางแผนทรัพยากร และ
การวางแผนกลยุ ทธ์บริห ารกระบวนการผลิต การ
บริหารความสูญเสีย การวางแผนกาลังการผลิตการ
วางแผนการผลิ ต รวม การบริ หารระบบโลจิ สติกส์
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการลดต้ นทุน
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ฝึ กปฏิ บั ติ ก าร
บริ ห า รจั ดก า รธรุ กิ จ จ า ล อง ท า ง อั ญ มณี แ ล ะ
เครื่องประดับ
อป 492 การวางแผนทรัพยากรองค์กรสาหรับ
โรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ 3(2-2-5)
ความรู้ ด้ า นแนวคิด การวางแผนทรั พ ยากรองค์ก ร
กระบวนการจั ดการทางการผลิ ตที่เชื่ อมโยงหน้ า ที่
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในองค์กร การวางแผน
ความต้ องการวัสดุ และกาลังการผลิต การจัดตาราง
การผลิ ตและ กา รควบคุ ม กา รผลิ ต โ ดยกา ร
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับซอฟท์แวร์

142

หมายเหตุ

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

วิชาใหม่

ภาคผนวก ช
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553
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(ร่าง)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑.

๒.

ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อสาขาวิชา
๑.๑ คณิตศาสตร์
๑.๒ เคมี
๑.๓ ชีววิทยา
๑.๔ ฟิ สิกส์
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science (Mathematics)
B.Sc. (Mathematics) or B.S. (Mathematics)
๒.๒ เคมี
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science (Chemistry)
B.Sc. (Chemistry) or B.S. (Chemistry)
๒.๓ ชีววิทยา
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology) or B.S. (Biology)
๒.๔ ฟิ สิกส์
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิ สิกส์)
วท.บ. (ฟิ สิกส์)
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc. (Physics ) or B.S. (Physics)
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๓. ลักษณะของสาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นการค้ นพบความ
จริง
ในธรรมชาติโดยการตั้งคาถามเชิงวิทยาศาสตร์และใช้ ระเบียบวิธวี ิทยาศาสตร์และทัศนคติวิทยาศาสตร์
ในการเก็บข้ อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ ตีความ ใช้ พลังเหตุผลและระบบตรรกศาสตร์ในการสรุปเป็ น
ความรู้ ทฤษฎี และกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิง่ ที่เรียกว่ากฎธรรมชาติ (natural law) เพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งเหล่านั้น ความรู้วิทยาศาสตร์ถอื ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะ
ความเป็ นสภาวะวิสยั (objectivity) แม่นตรง และสามารถพิสจู น์ซา้ ได้ ส่วนคณิตศาสตร์ (mathematics)
เป็ นภาษาและ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนาไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ชัดเจน มีหลักการที่
ถูกต้ องเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ท่ดี ูเหมือนว่าไม่มีความเกี่ยวข้ องเข้ า
ด้ วยกัน
โดยใช้ แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้ างนามธรรม และการให้ เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์จนอาจกล่าวได้ ว่า
คณิตศาสตร์เป็ นรากฐานที่สาคัญของศาสตร์ท้งั ปวง ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยาในการค้ นพบ
ความจริงของธรรมชาติในสาขาวิชาฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์
ประดิษฐกรรมที่อานวยประโยชน์สขุ มหาศาลต่อคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ดังที่ประจักษ์ให้ เห็นทั่วไป
ลักษณะสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาพรวมแสดงได้ ดังนี้
ผลไม้หรื อประโยชน์ที่พึงได้เกิดจากการประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์บนฐานความ
เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ งและความคิดสร้างสรรค์
ผนวกกับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
จากฐานความรู้ร่วมกันเกิดการพัฒนาแตกกิ่งก้าน
เป็ นสาขาวิชาฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา และคณิ ตศาสตร์
โคนต้นไม้ หมายถึงความรู้ที่เป็ นฐานร่ วมกันใน
การศึกษาธรรมชาติดา้ นกายภาพและชีวภาพโดยเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ระบบรากที่เข้มแข็งเกิดจากการพัฒนาพลังความคิด

ระบบรากฐานของวิทยาศาสตร์
ตศาสตร์
พลังเหตุแผละคณิ
ล ทัศนคติ
วิทยาศาสตร์ ตรรกวิทยา และศิลป
ศาสตร์ จนเกิดปั ญญาในการเข้าถึงความจริ งที่มีอยูแ่ ล้ว
และการค้นพบความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง
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การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์อาจเปรียบได้ กบั การเจริญเติบโตของต้ นไม้ รากดีทา
ให้ พืชเจริญเติบโตดีจนผลิดอกออกผลได้ ฉันใด รากฐานที่ดีของวิทยาศาสตร์ย่อมทาให้ วิทยาศาสตร์
เจริญเติบโตดี ดังนั้นหลักวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน ทาให้ พัฒนาทัศนคติวิทยาศาสตร์ รวมกับวิชาปรัชญาและภาษาอังกฤษช่วยให้ นักศึกษา
เข้ าถึงแหล่งความรู้ เข้ าใจเนื้อหารู้จักคิดวิเคราะห์และคิดสร้ างสรรค์จนถึงระดับค้ นพบความรู้ใหม่เพื่อ
ประยุกต์ในกิจการต่าง ๆ
ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้
ในปัจจุบันการเปิ ดสอนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นและมีความ
หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้ การผลิตบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
บรรลุมาตรฐานนาไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ แต่ละ
สถาบันอุดมศึกษามีโอกาสพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ของตนได้ การจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถูกใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างและพัฒนา
หลักสูตร ทั้งนี้แต่ละสถาบันควรพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรให้ ตรงตามความต้ องการของท้ องถิ่นภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกัน
๓.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์เป็ นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนาไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ
ได้ ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้ องเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ท่ดี ูเหมือนว่า
ไม่มีความเกี่ยวข้ องเข้ าด้ วยกันโดยใช้ แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้ างนามธรรม และการให้ เหตุผลเชิง
ตรรกศาสตร์ จนอาจกล่าวได้ ว่าคณิตศาสตร์เป็ นรากฐานที่สาคัญของศาสตร์ท้งั ปวง ทฤษฎีต่าง ๆ ในทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ถ้ าสามารถอธิบายได้ ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะทาให้ ทฤษฎีเหล่านั้นเป็ นที่ยอมรับเชื่อถือ
และนาไปอ้ างอิงได้
การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จึงเป็ นไปเพื่อให้ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ทางด้ านนี้มีความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาวิชา และการให้ เหตุผลอย่างถูกต้ องตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้ง
มีความสามารถในการสร้ างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้ เข้ าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก
ได้ อย่างลึกซึ้ง และสามารถนาความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
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รายละเอียดของหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจเกี่ยวข้ องกับองค์ความรู้บริสทุ ธิ์หรือ
องค์ความรู้ประยุกต์ท่เี กี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์อ่นื ได้ ซึ่งแต่ละสถาบันอาจกาหนดชื่อ
สาขาวิชาและชื่อปริญญาแตกต่างจากที่กาหนดไว้ ในกรอบนี้ได้
๓.๒ สาขาวิชาเคมี
วิชาเคมีเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ท่ศี ึกษาองค์ประกอบ โครงสร้ าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของสสาร มุ่งศึกษา และทาความเข้ าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบ
ตัวเรา ดังนั้นการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้ นให้ ผ้ สู าเร็จการศึกษา มีความรู้ความเข้ าใจ
และสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับสสารและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับอะตอม โมเลกุล
จนถึงสสารในระดับมหภาค สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา อันจะนาไปสู่การพัฒนา และ
สร้ างองค์ความรู้ใหม่ มีทกั ษะด้ านปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้ วิธแี ละเครื่องมือได้ อย่างเหมาะสม สามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะทางเคมีเข้ ากับศาสตร์อ่นื ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิชาเคมีแบ่งเป็ นสาขาย่อยได้ ดังนี้ เคมีเชิงฟิ สิกส์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอนิ ทรีย์ เคมีวิเคราะห์
และชีวเคมี นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อย ๆ ทางเคมีท่มี ีลักษณะของการนาความรู้ทางเคมีไปบูรณาการกับวิชาอื่น
เช่น เคมีเวชภัณฑ์ เคมีส่งิ แวดล้ อม วัสดุศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีเกษตร เป็ นต้ น
๓.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
วิชาชีววิทยาเป็ นศาสตร์ท่คี รอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของ
ชีวิตพัฒนาการด้ าน ความคิด พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น ฟิ สิกส์
เคมี ธรณีวิทยา เป็ นต้ น ช่วยให้ นักชีววิทยาสามารถเข้ าใจสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิง่ มีชีวิต
(phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถนาไปอธิบายพฤติกรรมของชีวิต และพฤติกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อมได้ ถึงแก่นแท้ของความจริงมากยิ่งขึ้นหรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีความ
เข้ าใจได้ ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต (level of biological organization) และสุดท้าย
เกิดความสานึกและตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ดารงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต
การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจาเป็ นต้ องมีความรู้ท่คี รอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยา
ขั้นพื้นฐาน ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตเิ พื่อสามารถนาไปใช้ ในการศึกษาวิจัยระดับสูง ซึ่งเป็ น
กระบวนการสร้ างองค์ความรู้ใหม่หรือนาไปประยุกต์กบั ศาสตร์อ่นื เพื่อความทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเพื่อประโยชน์ในมิตกิ ารบริหารจัดการ สิ่งแวดล้ อม การอนุรักษ์และการใช้ ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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๓.๔ สาขาวิชาฟิ สิกส์
วิชาฟิ สิกส์เป็ นวิชาวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐานที่มุ่งเน้ นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพ
ต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้ วยหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยงตรงกัน เพื่อทาความเข้ าใจ อธิบาย
และคาดการณ์ความเป็ นไปของปรากฏการณ์น้ัน ๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธที าง
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐาน ไปจนถึง
ระบบขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคาตอบที่ชัดแจ้ ง แล้ วสรุปเป็ นองค์ความรู้ ที่นาไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้ าใจในปรากฏการณ์
ธรรมชาติต่าง ๆ สามารถนาไปสู่การประดิษฐ์คดิ ค้ นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆได้ วิชาฟิ สิกส์น้ มี ี
ความเกี่ยวข้ องและหรือเป็ นพื้นฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์
และศาสตร์ในทางการแพทย์แขนงต่าง ๆ เป็ นต้ น
๔.

คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ลักษณะของบัณฑิตต้ องมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลักษณะร่วมกัน ดังนี้
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
๔.๒ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ เป็ นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่ รู้และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
๔.๓ มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด
สร้ างสรรค์
นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ ปัญหาโดยใช้ วิธกี ารและความรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๔.๔ มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีท่ปี รากฎและมี
คาอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
๔.๕ มีความพร้ อมในการทางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา
สังคม
๔.๖ มีความสามารถในการใช้ ภาษาในการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีได้ ดี
๔.๗ มีความสามารถสูงในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ ในการวิเคราะห์และนาเสนอ
ข้ อมูล
๔.๘ มีความสามารถในการบริหารจัดการและทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้
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๕.

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้ านที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่กี าหนดไว้ ดังนี้
๕.๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(๒) มีระเบียบวินัย
(๓) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
(๕) มีจิตสาธารณะ
๕.๒ ด้ านความรู้
(๑) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(๒) มีความรู้พ้ ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่จี ะนามาอธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตร์เฉพาะ
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้ านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๔) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
๕.๓ ด้ านทักษะทางปั ญญา
(๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์
(๒) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม
(๓) มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้
อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
๕.๔ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(๓) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
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๕.๕ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
(๒) มีทกั ษะการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้ รูปแบบการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
(๓) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
เหมาะสม
และจาเป็ น
(๔) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
๖.

องค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐
หน่วยกิต โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบด้ วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็ นวิชาแกน และวิชาเฉพาะด้ าน ดังนี้
๗.๒.๑ วิชาแกน ประกอบด้ วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีจานวน
หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๒.๑.๑ ทุกสาขาวิชาต้ องเรียนกลุ่มวิชาแกน โดยมีจานวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัตกิ าร ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัตกิ าร ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฟิ สิกส์รวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๗.๒.๑.๒ แต่ละหลักสูตรต้ องจัดให้ มีรายวิชาแกนใน ๔ กลุ่มวิชาตามข้ อ ๗.๒.๑.๑
เพิ่มเติมอีกอย่างน้ อย ๒ กลุ่มวิชา โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ตามเอกลักษณ์ของแต่
ละหลักสูตร
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๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย วิชาเฉพาะด้ านบังคับและวิชาเฉพาะด้ านเลือก
จานวนหน่วยกิตในหมวดนี้รวมกับจานวนหน่วยกิตในข้ อ ๗.๒.๑ ต้ องไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท้งั ๔ สาขา สามารถสรุป
ได้ ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ โครงสร้ างหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท้งั ๔ สาขาวิชา
จานวนหน่วยกิตขั้นต่า
โครงสร้ าง
คณิตศาสตร์

เคมี

ชีววิทยา

ฟิ สิกส์

๑.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๒.หมวดวิชาเฉพาะ

๘๔

๘๔

๘๔

๘๔

๒๔

๒๔

๒๔

๒๔

*

*

*

*

๖

๖

๖

๖

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒.๑ วิชาแกน
๒.๒ วิชาเฉพาะด้ าน
๓.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

* จานวนหน่วยกิตเมื่อรวมกับวิชาแกนแล้ ว ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๘. เนื้ อหาสาระสาคัญของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ กาหนดหัวข้ อรายวิชารวมถึงจานวนหน่วยกิต
ที่ต้องมีในหลักสูตร โดยแยกรายวิชาออกเป็ น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้ านบังคับ และวิชาเฉพาะด้ านเลือก
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๘.๑

วิชาแกน ต้ องประกอบด้ วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
คณิตศาสตร์
เคมีท่วั ไปหรือพื้นฐาน (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ชีววิทยาทั่วไปหรือพื้นฐาน (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ฟิ สิกส์ท่วั ไปหรือพื้นฐาน (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้ อรายวิชาดังต่อไปนี้
คณิตศาสตร์
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
ประกอบด้ วยเนื้อหาในหัวข้ อดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
(๑) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
(๒) อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์
(๓) ปริพันธ์และการประยุกต์
(๔) อนุกรมอนันต์
(๕) ฟังก์ชันหลายตัวแปร
(๖) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
(๗) อนุพันธ์ย่อย
เคมี (ทฤษฎี)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ประกอบด้ วยเนื้อหาในหัวข้ อดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๗ หัวข้ อ:
(๑) โครงสร้ างอะตอม
(๒) ปริมาณสารสัมพันธ์
(๓) พันธะเคมี
(๔) สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน
(๕) ก๊าซ
(๖) ของเหลว สารละลาย
(๗) ของแข็ง
(๘) อุณหพลศาสตร์
(๙) จลนพลศาสตร์
(๑๐) สมดุลเคมี กรด – เบส
(๑๑) เคมีไฟฟ้ า
(๑๒) เคมีนิวเคลียร์
(๑๓) เคมีอนิ ทรีย์
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๖
๔
๔
๔

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(๑๔) เคมีส่งิ แวดล้ อม
เคมี (ปฏิบตั ิการ)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้ วย การใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัตกิ าร และการ
ทดลองที่สอดคล้ องกับหัวข้ อในวิชาเคมีทฤษฎี
ชีววิทยา (ทฤษฎี)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ประกอบด้ วยเนื้อหาในหัวข้ อดังต่อไปนี้:
(๑)สมบัตขิ องสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธวี ิทยาศาสตร์
(๒) สารเคมีของชีวิต
(๓) เซลล์และเมแทบอลิซึม
(๔) พันธุศาสตร์
(๕) กลไกของวิวัฒนาการ
(๖) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
(๗) โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืช
(๘) โครงสร้ างและหน้ าที่ของสัตว์
(๙) นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ชีววิทยา (ปฏิบตั ิการ)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้ วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ กล้ องจุ ลทรรศน์และมีการทดลองที่สอดคล้ องกับหัวข้ อใน
วิชาชีววิทยาทฤษฎี
ฟิ สิกส์ (ทฤษฎี)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อยได้ แก่
(๑) กลศาสตร์
(๒) การสั่นและคลื่น
(๓) อุณหพลศาสตร์
(๔) ของไหล
(๕) สนามไฟฟ้ า
(๖) สนามแม่เหล็ก
(๗) แสง
(๘) เสียง
(๙) ฟิ สิกส์ยุคใหม่
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ฟิ สิกส์ (ปฏิบตั ิการ)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
ประกอบด้ วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทดลอง ที่สอดคล้ องกับหัวข้ อตามวิชาทฤษฎี
๘.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
๘.๒.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยเนื้ อหาหลักทีจ่ าเป็ นต้องเรียนจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ดังนี้
หลักการทางคณิตศาสตร์
พีชคณิตเชิงเส้น
แคลคูลัส (เนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาแกน)
สมการเชิงอนุพันธ์
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
พีชคณิตนามธรรม
ตัวแปรเชิงซ้ อน
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
ความน่าจะเป็ นและสถิติ
สัมมนา
โครงงาน
โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้ อรายวิชาดังต่อไปนี้
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักการทางคณิตศาสตร์
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ ตรรกศาสตร์เชิง
สัญลักษณ์และระเบียบวิธกี ารพิสจู น์โดยใช้ ตวั แบบจากหัวข้ อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎี
จานวนเบื้องต้ น
พีชคณิตเชิงเส้น
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้ นและการดาเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ
และเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์
แคลคูลสั
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ที่มีเนื้อหาในระดับสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแกน
ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ ปริภมู ิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทศิ ทาง
การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกดั และการหาปริพันธ์ในระบบ
ต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
สมการเชิงอนุ พนั ธ์
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อนั ดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อนั ดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงเส้น
ที่มีสมั ประสิทธิ์เป็ นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้ น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์
อนุกรม ฟูเรียร์ ข้ อปั ญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้ น
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ ระบบจานวนจริง
ทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์
รีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
พีชคณิตนามธรรม
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ กรุป ริง ฟิ ลด์ และ
การประยุกต์
ตัวแปรเชิงซ้อน
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ ระบบจานวนเชิงซ้ อน
การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้ างและการประยุกต์ การส่งคงรูป
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ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
การประมาณค่ากาลังสองน้ อยที่สดุ อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์
ความน่าจะเป็ นและสถิติ
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงแบบสุ่มที่สาคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่ งความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบ
ไคสแควร์ สถิติไม่องิ พารามิเตอร์
สัมมนา
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนาเสนอบทความทางวิชาการใน
สาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
โครงงาน
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทาวิจัยโดยคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้ เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ
ทางวิชาการได้
๘.๒.๒ สาขาวิชาเคมี
ประกอบด้วยเนื้ อหาหลักทีจ่ าเป็ นต้องเรียนจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
ดังนี้
กลุ่มเคมีเชิงฟิ สิกส์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีอนินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีอนิ ทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีวิเคราะห์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ(ทฤษฎี และหรือปฎิบัติการ)
สัมมนา
โครงงาน

156

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๗
๗
๗
๗
๔
๔
๑
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้ อรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มเคมีเชิงฟิ สิกส์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตในหัวข้ อต่อไปนี้: กฏทาง
อุณหพลศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาและปั จจัยที่มีผล
กลไกของปฏิกริ ิยา โครงสร้ างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล และการทานายสมบัตขิ องสาร
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิตในหัวข้ อ ที่สอดคล้ องกับหัวข้ อทฤษฎี เช่น
การหาค่าความร้ อนของปฏิกริ ิยา อันดับปฏิกริ ิยา การหาค่าคงที่อตั รา การวัดสมบัตทิ างกายภาพ เป็ นต้ น
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตกิ าร เช่น เคมีนิวเคลียร์ เคมีคอลลอยด์
เคมีพ้ ืนผิว สมดุลเคมี ไฟฟ้ าเคมี สเปกโทรสโกปี ของโมเลกุล เคมีคานวณ เคมีเชิงแสง อุณหพลศาสตร์
เชิงสถิติ (statistical thermodynamics) และการเร่งปฏิกริ ิยาเคมี เป็ นต้ น
กลุ่มเคมีอนินทรีย ์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต: ทฤษฎีกรุปสมมาตรและ
พอยท์ กรุป สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้ างผลึก
เคมีโคออดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซ้ อน และกลไกปฏิกริ ิยา
ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต สอดคล้ องกับหัวข้ อทฤษฎี ได้ แก่ การสังเคราะห์
และการศึกษาสมบัตทิ างกายภาพของสารอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้ อน ออร์แกนโนเมทัลลิก
สเปกโทรสโกปี ของสารอนินทรีย์
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตกิ าร เช่น การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพบางประการของสารอนินทรีย์ ปฏิกริ ิยาของสารประกอบเชิงซ้ อน การวิเคราะห์โครงสร้ างของ
สารประกอบเชิงซ้ อน สารอนินทรียท์ ่เี ป็ นตัวเร่งปฏิกริ ิยา เป็ นต้ น
กลุ่มเคมีอินทรีย ์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต: โครงสร้ างหมู่ฟังก์ชันและ
สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกริ ิยาเคมีและกลไกการเกิดปฏิกริ ิยา การออกแบบ การสังเคราะห์
สารอินทรีย์อย่างง่าย
ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต ที่สอดคล้ องกับหัวข้ อทฤษฎี ได้ แก่ เทคนิคการแยกสารอินทรีย์
และการทาให้ บริสทุ ธิ์ ศึกษาปฏิกริ ิยาเฉพาะและพิสจู น์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตกิ าร เช่น สเปกโทรสโกปี และการประยุกต์ทางเคมี
อินทรีย์ เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย์ เคมีอนิ ทรีย์สงั เคราะห์ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเฮเทอโรไซคลิก
เคมีอนิ ทรีย์เชิงฟิ สิกส์ เป็ นต้ น
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กลุ่มเคมีวิเคราะห์
(๑) บังคับ ทฤษฎี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตในหัวข้ อต่อไปนี้:
หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคทางโครมาโตกราฟี และการวิเคราะห์
ทางไฟฟ้ าเคมี
ปฏิบัติการ จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต โดยมีหัวข้ อที่สอดคล้ อง
กับหัวข้ อทฤษฎี ได้ แก่ การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน การไทเทรตรูปแบบต่าง ๆ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้ า
(๒) รายวิชาขั้นสูง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตกิ าร: เช่น หลักการเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี และ
การประยุกต์ เช่น absorption, emission, vibration เป็ นต้ น การวิเคราะห์เชิงความร้ อน เช่น TGA,
DSC, DMA เป็ นต้ น การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น ICP, AAS, GC-MS, LC, X-ray
เป็ นต้ น
กลุ่มชีวเคมี
บังคับ ทฤษฎี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต: โครงสร้ างและหน้ าที่ของ
ชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม
ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต ที่สอดคล้ องกับหัวข้ อทฤษฎี ได้ แก่ การทดสอบทางกายภาพ
และทางเคมีสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การศึกษากลไก
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การใช้ สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ (Multidisciplinary chemistry)
บังคับ ทฤษฎี และหรือปฏิบัตกิ าร จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต:
ความปลอดภัยทางเคมี สเปกโทรสโกปี และวิชาใดวิชาหนึ่งที่เป็ นบูรณาการของเคมีต่างสาขาหรือเคมีกบั
สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น มาตรวิทยา (metrology) ระบบการจัดการคุณภาพ (quality management:ระบบ
ISO) เคมีชีวอนินทรีย์ เคมีชีวอินทรีย์ นาโนเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี เคมีส่งิ แวดล้ อม เคมี
สะอาด (green chemistry) วัสดุศาสตร์ และพอลิเมอร์ เป็ นต้ น
สัมมนา
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนาเสนอบทความทางวิชาการใน
สาขาวิชาเคมีจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
โครงงาน
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทาวิจัยโดยคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้ เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ ปัญหาทางเคมี และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
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๘.๒.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
ประกอบด้วยเนื้ อหาหลักทีจ่ าเป็ นต้องเรียนจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๔๑ หน่วยกิต ดังนี้
๘.๒.๓.๑ วิชาแกนสาขา ประกอบด้ วยวิชา ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ชีวเคมี(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
จุลชีววิทยา(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
เคมีอนิ ทรีย(์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
ชีวสถิติ/สถิตพิ ้ ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๘.๒.๓.๒ วิชาเฉพาะสาขา ประกอบด้ วยวิชา* ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต
วิวัฒนาการ
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
การสืบพันธุแ์ ละพันธุกรรม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
การพึ่งพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
สัมมนา
ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต
โครงงาน
ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
* การตั้งชื่อรายวิชาขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน
วิชาที่กาหนดประกอบด้ วยเนื้อหาสาระหลักของหัวข้ อดังต่อไปนี้
วิวฒ
ั นาการ
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้ :
มโนทัศน์ของดาร์วิน (Darwinian concepts) การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลาย ต้ นไม้
วิวัฒนาการและช่วงเวลา (evolutionary tree(s) and timeline) พันธุศาสตร์ประชากร
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การสืบพันธุแ์ ละพันธุกรรม
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้ :
พันธุศาสตร์คลาสสิค (classical genetics ) ได้ แก่ พันธุศาสตร์ของเมนเดล การวิเคราะห์เพดิกรี การแยก
โครโมโซม วัฎจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส วัฎจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สบื พันธุ์แบบอาศัย
เพศ โครงสร้ างจีโ นม เป็ นต้ น การถ่ ายทอดข้ อมู ลพั นธุกรรม ได้ แ ก่ พั น ธุกรรมระดับ โมเลกุล การ
ถอดรหัส การแปลรหัส มิวเทชัน การควบคุมการทางานของยีน
พันธุวิศวกรรม เป็ นต้ น
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้ :
ประวัติวิวัฒนาการ (phylogeny) เครื่องมือในการศึกษาการจัดระบบ ความหลากหลายและการจัดจาแนก
สิ่งมีชีวิตเป็ นระบบต่าง ๆ
โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์
จานวนหน่ ว ยกิต ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ หน่ ว ยกิต ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ อย่ า งน้ อ ยที่สุดต่ อไปนี้ :
โมเลกุลชีวภาพ (biomolecules) โครงสร้ างและหน้ าที่ของออร์แกเนลล์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต
ส่วนที่ห่อหุ้ มเซลล์ วัฎจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ วิธีการศึกษาด้ านชีววิทยาของ
เซลล์
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิง่ มีชีวิต
จานวนหน่ ว ยกิต ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ หน่ ว ยกิต ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ อย่ า งน้ อ ยที่ สุด ต่ อ ไปนี้ :
พลังงานและสมดุ ลของสาร โครงสร้ างและหน้ าที่ของเนื้อเยื่อของพื ชและ/หรือสัตว์ ระบบอวัยวะ การ
ทางานและ
การควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (พืช และ/หรือสัตว์)
การพึง่ พาต่อกันระหว่างสิง่ มีชีวิตกับสิง่ แวดล้อม
จานวนหน่ ว ยกิต ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ หน่ ว ยกิต ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ อย่ า งน้ อ ยที่สุดต่ อไปนี้ :
นิเวศวิทยาระดับสิง่ มีชีวิต ระดับประชากร ระดับชุมชน สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ชีววิทยาการอนุรักษ์
สัมมนา
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนาเสนอบทความวิชาการในสาขาวิช า
ชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
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โครงงาน
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทาวิจัยโดยคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้ เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธคี ิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ
ทางวิชาการได้
๘.๒.๔ สาขาวิชาฟิ สิกส์
ประกอบด้วยเนื้ อหาหลักทีจ่ าเป็ นต้องเรียนในหลักสูตรเป็ นวิชาทีอ่ ยู่ในหมวด
๗.๒.๒
รวมกัน ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๒๘ หน่วยกิต ดังนี้
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ข้นั กลางและขั้นสูง
กลศาสตร์คลาสสิก
กลศาสตร์ควอนตัม
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ า
ฟิ สิกส์เชิงอุณหภาพและฟิ สิกส์เชิงสถิติ
ฟิ สิกส์ยุคใหม่
การสั่นและคลื่น
คณิตศาสตร์สาหรับฟิ สิกส์
สัมมนา
โครงงาน

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๔
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โดยมีเนื้อหาสาระหลักของหัวข้ อรายวิชาดังต่อไปนี้
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ข้ นั กลางและขั้นสูง
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ประกอบด้ วยการทดลองที่สอดคล้ องกับเนื้อหา
หลักที่จาเป็ นต้ องเรียนในหลักสูตร
กลศาสตร์คลาสสิก
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้
กลศาสตร์แบบนิวตัน การสั่น การเคลื่อนที่ในกรอบอ้ างอิงไม่เฉื่อย การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค
แรงศูนย์กลาง กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบื้องต้ น
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กลศาสตร์ควอนตัม
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้
แนวคิดเบื้องต้ นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของฟั งก์ชันคลื่น ตัวดาเนินการ
สมการชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ า
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้
ไฟฟ้ าสถิตย์ แม่เหล็กสถิตย์ สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง ข้ อปัญหาค่าขอบ สมการแมกซ์
เวลล์
การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าในตัวกลาง
ฟิ สิกส์เชิงอุณหภาพและฟิ สิกส์เชิงสถิติ
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้
กฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การเปลี่ยนเฟส สถิตแิ บบแมกซ์เวลล์ - โบลต์ซมันน์
เฟร์ม-ี ดิแรก และโบส์-ไอน์สไตน์
ฟิ สิกส์ยุคใหม่
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้
ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ ฟิ สิกส์ของอะตอม สมบัตขิ องของแข็ง ฟิ สิกส์นิ วเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
การสัน่ และคลืน่ (Vibrations and Waves)
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหั วข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้ การสั่น
แบบต่าง ๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า
คณิตศาสตร์สาหรับฟิ สิกส์
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้ วยหัวข้ ออย่างน้ อยที่สดุ ต่อไปนี้
สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้ อปัญหาค่าขอบ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์ช้ันสูง อนุกรม
ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์
สัมมนา
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนาเสนอบทความทางวิชาการ
ในสาขาวิชาฟิ สิกส์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย
โครงงาน
จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต หมายถึงการทาวิจัยโดยคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้ เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ ปัญหา และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
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๘.๓ วิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้ สถาบันอุดมศึกษากาหนดวิชาเฉพาะด้ านเลือก ที่สอดคล้ องกับ อัตลักษณ์ของสถาบันนั้น ๆ
โดยมีจานวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะด้ านเลือก วิชาเฉพาะด้ านบังคับ และวิชาแกน รวมกันแล้ วต้ องไม่
น้ อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
๘.๓.๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้ เลือกวิชาเฉพาะด้ านเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์
๘.๓.๒ สาขาวิชาเคมี
เลือกรายวิชาขั้นสูงใน กลุ่มเคมีวิเคราะห์ กลุ่มเคมีอนิ ทรีย์ กลุ่มเคมีอนินทรีย์ กลุ่ม
เคมีเชิงฟิ สิกส์และรายวิชากลุ่มชีวเคมี กลุ่มเคมีสหวิทยาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาชีพ
๘.๓.๓ สาขาวิชาชีววิทยา
เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับชีววิทยาเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาชีพ
๘.๓.๔ สาขาวิชาฟิ สิกส์
เลือกรายวิชา เช่น ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์เชิงสถิติ สวนศาสตร์ (acoustics)
ฟิ สิกส์สถานะแข็ง ฟิ สิกส์อะตอม ฟิ สิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค ดาราศาสตร์และฟิ สิกส์ดาราศาสตร์
สัมพัทธภาพ เป็ นต้ น
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลเรียนรู ้
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงเงื่อนไขการเรียนรู้ซ่งึ หมายถึงสภาพที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้แต่ละ
ประเภท โดยผู้สอนเข้ าใจความสาคัญ ทาให้ เกิดการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตร รวมทั้งสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ท่แี ยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางที่สถาบันใช้ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาได้ เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดในหลักสูตร อันจะทาให้ บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามที่กาหนด และสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาได้ อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ
กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธวี ิจัยเพื่อหาความรู้ นอกจากนี้ยังต้ องกาหนด
วิธกี ารเพื่อฝึ กฝนให้ ผ้ เู รียนได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ โดยในการจัดการเรียน
การสอนนั้นให้ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๙.๑.๑ การสอนแบบเน้ นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้ นวิธกี ารให้ ผ้ ูเรียนสืบเสาะหาความ
จริงแบบวิทยาศาสตร์ และใช้ โสตทัศนูปกรณ์ท่เี หมาะสมกับเนื้อหาและวิธกี าร
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๙.๑.๒ การสอนแบบเน้ นกรณีปัญหา เป็ นวิธสี อนที่ให้ ผ้ เู รียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
คิดและดาเนินการเรียนรู้ กาหนดวัตถุประสงค์ เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้ การแนะนา
ของอาจารย์ผ้ สู อน เป็ นการส่งเสริมให้ เข้ าใจและเรียนรู้การแก้ปัญหา วิธกี ารนี้เหมาะกับการสอนภาคปฏิบัตใิ น
ห้ องทดลอง
๙.๑.๓ การสอนแบบเน้ นสมรรถนะ มุ่งเน้ นวิธกี ารปฏิบัตพิ ร้ อมกับการผนึกรวมองค์ความรู้จน
ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้พร้ อมทั้งมีทกั ษะการปฏิบัตงิ านได้ จริง รูปแบบและวิธกี ารสอน
อาจเป็ นการบรรยายโดยยกตัวอย่างประกอบ การอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม การศึกษาดูงาน เป็ นต้ น
๙.๑.๔ การสอนแบบเน้ นการคิดวิเคราะห์ การสร้ างผลงานและพัฒนาให้ เกิดความคิดใหม่ การ
สร้ างผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย
(๑) การสอนแบบเน้ นการคิดวิเคราะห์ เป็ นการสอนที่เน้ นให้ ผ้ ูเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์
และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ ผ้ ูเรียนสะท้อนความคิดเห็นจากการเขียนรายงานหลังจากได้ ทดสอบ
ความคิดกับผู้ร่วมงาน และถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานเป็ นต้ น
(๒) การสอนแบบเน้ นการสร้ างผลงานและพัฒนาเพื่อให้ เกิดความคิดใหม่ เป็ นการ
สอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนสร้ างผลงานและพัฒนางานเพื่อให้ เกิดความคิดใหม่ ซึ่งจะ
เป็ นการเรียนรู้โดยการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
(๓) การสอนแบบเน้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เป็ นการสอนที่
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็น
ปัญหาสังคมและสิง่ แวดล้ อม และหาแนวทางแก้ ไข
๙.๑.๕ การสอนแบบสาธิต เป็ นการสอนที่มุ่งให้ ผ้ เู รียนได้ สงั เกตขั้นตอนการปฏิบัตดิ ้ วยการเห็น
ตัวอย่าง พร้ อมการอธิบายและอาจให้ ผ้ เู รียนฝึ กทาหรืออภิปราย ซักถามไปพร้ อมกัน
๙.๑.๖ การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็ นการสอนที่มุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับ
บทเรียน ผู้สอนอาจจัดรูปแบบสัมมนา อภิปรายแบบฟอรั่ม แบบกลุ่มย่อย แบบโต้ วาที เป็ นต้ น
นอกจากนี้สถาบันอาจกาหนดกลยุทธ์ท่ใี ช้ ในการสอน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้โดย
สอดคล้ องกับเป้ าประสงค์และพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
สถาบันต้ องจัดให้ มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับสภาพการเรียนรู้ท่จี ัดให้ และ
ต้ องประเมินผลการเรียนรู้ให้ ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในหลักสูตรครบทุกด้ าน วิธกี าร
วัดผลทาได้ หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้ อเขียน ซึ่งอาจมีการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลาย
ภาคเรียน วัดและประเมินจากการศึกษาค้ นคว้ าแล้ วนาเสนอผลต่อชั้นเรียน การนาเสนอเป็ นรายงาน การ
อภิปราย
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การประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยต้ องใช้ วิธกี ารวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ านให้ เหมาะสม
โดยต้ องประเมินได้ ถูกต้ องเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือโดยเกณฑ์ของการวัดและประเมินผลให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของแต่ละสถาบันและสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่างวิธกี ารวัดและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่ าง ๆ
๙.๒.๑ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ใช้ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น การ
ประเมินผลงานที่มอบหมาย และการกาหนดแนวปฏิบัติ
๙.๒.๒ ด้ านความรู้
ใช้ การสอบข้ อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การนาเสนอรายงานและ
ผลงาน การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน
๙.๒.๓ ด้ านทักษะทางปั ญญา
ใช้ การสอบข้ อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การนาเสนอรายงานและ
ผลงานสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
๙.๒.๔ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง ประเมินจากการทางานกลุ่มและงานที่
มอบหมาย ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
๙.๒.๕ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ การสอบข้ อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น
ในขณะร่ วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือประเมินจากการทาแบบฝึ กหัดและงานที่มอบหมาย ตลอดจนประเมิน
จากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
สถาบันอุดมศึกษาต้ องกาหนดระบบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้ อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
๑๐.๑
ในระดับภาควิชา
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องจัดทาการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการกาหนดระบบและกลไกใน
การดาเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบ การประเมินผล
และอาจนาสูก่ ารจัดตั้งคลังข้ อสอบของแต่ละภาควิชา
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องจัดทาการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาที่มีความพร้ อมอาจ
ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกด้ านอย่างเป็ นระบบ โดยการจัดสอบประมวลผลการจบ
การศึกษาเพื่อประเมินผลการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลาย
แหล่ง เช่น จากแหล่งฝึ กงาน ผู้ใช้ บัณฑิต บัณฑิตใหม่และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อเป็ นการยืนยันผลการ
เรียนรู้ท่ไี ด้ รับ นอกจากนั้นอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุก
ภาคการศึกษา
๑๑. คุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
๑๑.๑ คุณสมบัติผทู ้ ีเ่ ข้าศึกษา
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้ นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ งกาหนด
(๒) มีคุณสมบัติอ่นื ๆ ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ งกาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู ้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้จะเทียบโอนได้ เฉพาะในหลักสูตรที่ได้ รับการเผยแพร่โดยสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และจะต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับ หรือระเบียบของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
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๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรต้ องมีจานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับล่าสุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(๒) สาหรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) สถาบันต้ องจัดให้ มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในจานวน ที่เหมาะสมกับจานวน
ผู้เรียนและลักษณะของสาขาวิชา
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ควรมีทรัพยากรเพื่อการจัด
การเรียนการสอน ดังนี้
(๑) อาคารเรียนและห้ องเรียนที่เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนการสอน โดยควรจัดห้ องเรียนที่มีส่อื
และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
(๒) ห้ องทางานและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอื้อต่อการทางานของอาจารย์และ
บุคลากร ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ห้ องปฏิบัติการทั้งเพื่อการสอนและการวิจัย
(๔) จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่สี ามารถให้ นักศึกษาใช้ ค้นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ตลอดจนหนังสือหรือตาราที่เกี่ยวข้ องในจานวนที่เหมาะสม
(๕) การสารวจความต้ องการทรัพยากรที่จาเป็ น และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(๖) หนังสือหรือตารา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องและ
วารสารวิชาการในจานวนที่เหมาะสม
(๗) อุปกรณ์พ้ ืนฐานสาหรับการเรียนการสอน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้ มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้ สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัตหิ น้ าที่ตามพันธกิจที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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๑๔.๑ การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้ าน
วิชาการ รวมทั้งการเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย์
(๑) ส่งเสริมให้ อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผล
การเรียนรู้
(๒) จัดให้ มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ี
ชัดเจน
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ ในการปรับปรุงพั ฒนาต่อไป
(๓) จัดให้ มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้ อาจารย์สามารถสร้ างผลงานวิชาการใน
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหรืองานสร้ างสรรค์อ่นื ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ ได้ ท้งั ในระดับ
ชาติและนานาชาติ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขานี้ ต้ องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ ดังนี้
(๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้ อยต่อการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐
วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. ๓
และ มคอ. ๔ อย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
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(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปี ที่แล้ ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบั นฯ
หรือกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานที่สงู ขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ ในรายละเอียด
ของหลั ก สูตร สถาบั น อุด มศึ ก ษาที่จ ะได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ ต้ อ งมีผ ลการดาเนิ น การบรรลุ ตามเป้ าหมายตั วบ่ ง ชี้ ทั้ง ห มด อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ต่อไป
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้ อ ๑–๕ และอย่างน้ อยร้ อยละ
๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิ ดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ควรดาเนินการดังนี้
๑๖.๑ ให้ สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้ อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวข้ อต่าง ๆ ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซ่งึ ประกอบด้ วยกรรมการอย่าง
น้ อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซ่งึ เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้ อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้ อย ๑ คน
เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยมีหัวข้ อของหลักสูตรอย่างน้ อยตามที่กาหนดไว้ ในแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของ
หลักสูตร)
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๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามข้ อ ๑๖.๒ นั้น
ในหัวข้ อมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้ องการให้ บัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตน
มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็ นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน
ฯ
หรือผู้ท่สี นใจจะรับบัณฑิตเข้ าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้ แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) เพื่อให้ เห็นว่าแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ด้านใดบ้ าง
๑๖.๔ จัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ ออย่างน้ อยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลาดับ พร้ อมทั้งแสดงให้ เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทาให้ เกิด
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังในเรื่องใดบ้ าง สถาบันฯ ต้ องมอบหมายให้ ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้ เสร็จเรียบร้ อยก่อนการเปิ ดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้ องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้ จัดทาอย่าง
ถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วก่อนเปิ ดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทา
และอนุมัตริ ายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ให้ ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้ องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ เปิ ด
สอนแล้ วให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้ อ ๑๖.๕ แล้ วให้ มอบหมายอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละ
รายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กาหนดไว้ ในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่คี าดหวังของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ วให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้ อมปัญหา/
อุปสรรคและข้ อเสนอแนะโดยมีหัวข้ ออย่างน้ อยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา)
และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร
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ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินการและจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวมประจาปี การศึกษาเมื่อสิ้นปี การศึกษาโดยมีหัวข้ ออย่างน้ อยตามแบบ มคอ. ๗
(รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจาเป็ นจะต้ องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ ออย่างน้ อย
ตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร
ในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้ หรือไม่ รวมทั้งให้ นาผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและหรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ บันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักฐานเพือ่ การเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
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