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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ    : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภาควิชา   : วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา  : จุลชีววิทยา  

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Microbiology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
    : ชื่อย่อ   วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ  : ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Microbiology) 
    : ชื่อย่อ  B.Sc. (Microbiology) 
 
3. วิชาเอก  ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
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5.2. ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  

5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิต-นักศึกษาไทย 
  นิสิต-นักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ได้ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
จุลชีววิทยา พ.ศ. 2551 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 23 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2555 

 ปรับปรุงแก้ไขจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 เดือน 
พฤษภาคม พ .ศ . 2555  
 หลักสูตรจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 

2) นักวิจัยทางจุลชีววิทยาประจ าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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3) นักควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา  และพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

4) พนักงานส่งเสริมการขาย อาหาร สารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
5) ผู้ประกอบการทางด้านจุลชีววิทยา หรืออาหารที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา 
 

9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)  

มหาวิทยาลัย  (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์
วิวัฒน์ 
 

ปรด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) 

3-1024-0090X- XX-X 

วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 

ผศ.ลาวัลย ์ฟุ้งขจร 
 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528) 

3-1015-0206X- XX-X 

วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519) 

อาจารย์จรัญ ประจันบาล 
 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551) 

3-2504-0007X- XX-X 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา 
(2546) 

หมายเหตุ  ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน X-XX-X อยู่ที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลงโอกาสและภัยคุกคาม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย ความสามารถในการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็น 

การพัฒนาประเทศที่มุ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมอันจะน าไปสู่สังคมที่มีความมั่นคงและเป็น
ธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการผลิต สร้างฐานการผลิตให้มีความเข็มแข็ง มีความมั่นคง
ทางด้านพลังงานและอาหาร อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในเวทีโลก  

การพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการพัฒนาพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ก้าวกระโดด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประกอบกับการพัฒนาประเทศทางด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เน้นให้มีการวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความ
พอเพียง 

นอกจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศ พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการ
ใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเป็นสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม  ผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตที่ออกให้โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถส่งเสริมสังคมให้เป็น

สังคมน่าอยู่ผ่านการพัฒนาทุกด้านทั้งทางด้านความรู้และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ มี
จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไร้พรมแดน 
ยุคของการแข่งขันทุกด้าน ซึ่งสังคมปัจจุบันมีปัญหาคนขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดการพิจารณา



5 
 

ความผิด ความชอบธรรม มีความแตกแยก ขาดการพิจารณาอย่างมีเหตุผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถจัดระบบการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวิชาการและเทคนิค
พื้นฐานปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าบน
พื้นฐานของความพอเพียงยั่งยืน 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธะกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะช านาญการทางจุลชีววิทยามีความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นในการค้นคว้าหาความรู้และ
ขยายวงความรู้สู่ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติและประชาคมโลก  มุ่งเน้นให้สาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่น าไปสู่การขยายผลเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ตามหลักของ TRENDS MODEL 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีปรัชญาและพระราชบัญญัติเพื่อตอบสนอง
ท้องถิ่น ดังนั้นในการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาจึงได้บูรณาการความ
จ าเป็นในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการจัดท าหลักสูตรเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมประเทศชาติ
ตลอดจนโลกที่มีการพัฒนาอย่างไร้พรมแดน  

นิสิต-นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาสามารถท างานวิจัยเพื่อให้เป็นแหล่งการวิจัยที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรมผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งภายในสาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งสร้างนิสิต-นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย  ตลอดจนการสร้าง
สร้างจิตส านึกและเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความ
พอเพียงตามแนวพระด าริ 
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ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรนอกจากการพิจารณาเร่ืององค์ความรู้ในศาสตร์   สามารถน า
ความรู้สากลไปสู่ท้องถิ่น  และน าความรู้ในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นองค์ความที่เป็นสากลตาม
หลักการของวิทยาศาสตร์แล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงหลักของความถูกต้อง  ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม การสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ  สามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงอันจะน าไปการสร้างสังคมที่มีความน่าอยู่ สงบสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ ได้แก่  กลุ่มวิชาฟิสิกส์   กลุ่มวิชาเคมี   กลุ่มวิชาชีววิทยา   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 

4106201 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
4106202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(3-0-1) 
4106312 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
4106404 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) 

 รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาสาขาอ่ืน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชา
บังคับวิชาเลือก หรือวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาโทได้   

13.3 การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการการเรียนการสอนจะมีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ

ภาควิชาและคณะฯ   มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชาหรือต่าง
คณะ เพื่อก าหนดเนื้อหา และกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล  ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต-
นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ การวิจัยด้านจุลชีววิทยา เพื่อบูรณาการกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ อันจะเป็นกลไกส าคัญท าให้เกิดประสิทธิภาพ  การพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุขของประเทศ 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร

เดิมในปี 2551 เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานคุณวุฒิตามข้อก าหนดของส านักงานการอุดมศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนมาครบ 5 ปี  

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากมาย ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้หลักของประเทศมาจากสินค้าทาง
เกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร มีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
จ านวนมาก ประกอบกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐในด้านการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร 
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และกระบวนการแปรรูปอาหาร ต้องใช้องค์ความรู้ทาง     
จุลชีววิทยา ตลอดจนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์กับ
จุลินทรีย์ในธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์จุลินทรีย์ทางด้านการเกษตร ทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ทางการสาธารณสุข ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยา  

เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์สาขาวิชาจุลชีววิทยาจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิในปีการศึกษา 2554  

1.3 วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยาที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจสาระวิชาการด้านจุลชีววิทยา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ท าการวิจัย และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมและด้านอ่ืน  ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ฐานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ สามารถต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
ใช้ความรู้ได้อย่างกว้างขวางและลึกมากยิ่งขึ้น 
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1.3.2 มีความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถด ารงชีวิตภายใต้วิถีทางตามแนวพระราชด าริ เพื่อสังคมสันติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3.3 สามารถถ่ายทอดความรู้และน าความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์กับท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับป รุงหลั กสู ตร  
จุ ล ชี ว วิ ท ย า ใ ห้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่
สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตร โดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากล  
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 
 

มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรทุก 5 ปีโดย
พิจารณาจาก KPI ที่
อยู่ ในการประ เมิน
คุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมและติดตามผลการ
ประเมิน QA ของหลักสูตร
รวมทุก 5 ปี ในด้านความพึง
พอใจ และการได้งานของ
บัณฑิต 

- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  1 ปี 
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

จัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์ 
กลางการเรียนรู้ 

- เพิ่มทักษะอาจารย์ผู้สอนใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองในแผนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพจัดการ
เ รี ยนกา รสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ย น เป็ น
ศูนย์กลาง 
- ความพึงพอใจของผู้ เ รียนต่อการ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยน เป็น
ศูนย์กลาง 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ 
กลาง 
- จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปรับปรุงวิธี การวัด
และประเมินผล 

- เพิ่มทักษะอาจารย์ที่เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 
- คณาจารย์วิเคราะห์ปัญหา
และก าหนดเกณฑ์ในการวัด
และประเมินผลแต่ละวิชา
ร่วมกัน 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มทักษะในการวัดและประเมินผล 
- รายงานการวิเคราะห์เกณฑ์ในการวัด
ประเมินผล 
- ส รุป เกณฑ์ที่ ใ ช้ ในก ารวั ดและ
ประเมินผลในแต่ละวิชา 
- ความพึงพอใจของผู้ เรียนเกี่ยวกับ
ระบบการวัดและประเมินผล 

ส่ง เสริมการจัดการ
เ รียนการสอนที่ส่ ง 
เสริมการเรียนเพื่อให้
บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

- พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ทุกด้าน 
- ติดตามประเมินผลทักษะของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้
ข อ ง นิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเ รียน รู้ใน            
แต่ละด้าน 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มทักษะในการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
- ความพึงพอใจของผู้ เรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
- ผลการประเมินนิสิต-นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 



10 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรโดยให้ก าหนดระยะเวลา 

และหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงการศึกษาภาคปกติ  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบทวิภาค 

ภาคต้น ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
ภาคปลาย ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 
การจัดการเรียนการสอนภาคปกติจัดในวันเวลาราชการในกรณีที่มีการเชิญวิทยากร

หรืออาจารย์พิเศษอาจจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรือเป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา   

1) รับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายใหรือเทียบเท่า 
2) รับโดยผ่านระบบการสอบวัดความรู้ (Admission) ของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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2.3 ปัญหาของนิสิต-นักศึกษาแรกเข้า  
 นิสิต-นักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยามีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน  ยังไม่

สามารถปรับตัวกับระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นิสิต-นักศึกษาให้เวลากับ
การเรียนการสอนและการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรน้อย มีปัญหาด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และนิสิต-นักศึกษายังไม่เข้าใจศาสตร์ที่ตัวเองเลือกเรียน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิต-นักศึกษาในข้อ 2.3 
สาขาวิชาจัดการปฐมนิเทศนิสิต-นักศึกษาใหม่นอกเหนือจากการจัดของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาใหม่ได้พบประธานสาขาวิชา คณาจารย์ที่ท าการสอนใน
สาขาวิชา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนิสิต-นักศึกษาได้รับค าปรึกษาตลอดจนแนะน าระบบการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา แหล่งเงินทุนการศึกษา และกระตุ้นแรงจูงใจให้นิสิต-นักศึกษา
ตั้งใจเรียนโดยนิสิต-นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้ยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ยังได้ไปเรียนร่วมกับนิสิต-นักศึกษาในต่างประเทศ โดยคณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
และจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต-นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีโดยเน้นให้นิสิต-นักศึกษา
รุ่นพี่เป็นผู้แนะน ารุ่นน้องทั้งในด้านการเรียนและการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการสอบประเมินความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
ของนิสิต-นักศึกษาทุกคนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และจัดให้มีการอบรมเพื่อ
ปรับความรู้ให้นิสิต-นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ จัดให้มีการประเมินความรู้พื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และจัดการอบรมหรือเปิดสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษจนกว่านิสิต-นักศึกษาจะผ่าน  

มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นิสิต-นักศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบระบบ
การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน แนะน าส่วนต่าง ระเบียบข้อบังคับตลอดจน
รายชื่อหอพักที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหอพักที่มีดูแลเร่ืองความปลอดภัยกับนิสิต-
นักศึกษา และติดต่อกับมหาวิทยาลัยผ่านระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
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2.5 แผนการรับนิสิต-นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต-นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    38 38 

หมายเหตุ  1.  รับตามสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต-นักศึกษา 
 2.  สามารถรับจ านวนนิสิต-นักศึกษาเพิ่มจากตารางข้างต้นได้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและสังคมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ )หน่วยบาท(  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าบ ารุงการศึกษา 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 
ค่าลงทะเบียน -   62,400 201,600 273,600 273,600 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายรับ 340,000 642,400 1,021,600 1,333,600 1,333,600 
 
* ค่าบ ารุงการศึกษาค านวนจาก (จ านวนนิสิต-นักศึกษา)X(ค่าบ ารุงสาขาวิชา 3,000 บาท) X (2 ภาคการศึกษาต่อปี)  
* ค านวนจาก 65% ของค่าลงทะเบียนวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 100 บาท วิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 150 บาท 
* เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่อปี 

 
หมายเหตุ :  งบประมาณตามแผนจะคิดต่อการเพิ่มของจ านวนนิสิตในแต่ละปีและ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย  )หน่วยบาท(  

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 963,000 963,000 963,000 963,000 963,000  
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ไม่รวม 3) 

340,000 642,400 1,021,600 1,333,600 1,333,600 

3. ทุนการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 1,313,000 1,615,400 1,994,600 2,306,600 2,306,600 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) + (ข) 1,363,000 1,715,400 2,094,600 2,406,600 2,406,600 

จ านวนนิสิต-นักศึกษา  40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต-นักศึกษา 34,075 21,442.50 17,455 15,041.25 15,041.25 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

 ให้เป็นไปตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน .)ภาคผนวก ง(  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์    27 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    69 หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ    51 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาชีพ        3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว x x xx x xx 
 1  2  3,4  5  6,7 
เลขตัวที่ 1  หมายถึง ล าดับคณะ 1 = คณะครุศาสตร์ 
 2 = คณะมนุษยศาสตร์ 
 3 = คณะวิทยาการจัดการ 
 4 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขตัวที่ 2  หมายถึง ล าดับภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
     1 = ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
     2 = ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เลขตัวที่ 3,4  หมายถึง ล าดับสาขาวิชา 
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เลขตัวที่ 5  หมายถึง ปีที่เรียน 
เลขตัวที่ 6,7  หมายถึง ล าดับวิชาในสาขาวิชา  
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

2331131 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ 
Thai for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

2331132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
Neighboring Language and Culture 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1002101 
 

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
Human Behavior Development 

3(3-0-6) 

2332132 สุนทรียนิยม 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
2333131 สังคมไทยและสังคมโลก 

Thai and Global Society 
3(3-0-6) 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Natural Resources and Environments 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
Science for Quality of Life 

3 (2–2–5) 

4004102 การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making 

3 (2–2–5) 
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รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4334133 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 

Integrated Information Technology 
3 (2–2–5) 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน 99 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ จ านวน 27 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

4100101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
English for Science and Technology 

3(2-2-5) 

4101101 ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

3(3-0-6) 

4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
Physics Laboratory 1 

1(0-3-1) 

4102101 เคมี 1 
Chemistry 1 

3(3-0-6) 

4102102 ปฏิบัติการเคมี 1 
Chemistry Laboratory 1 

1(0-3-1) 

4102103 เคมี 2 
Chemistry 2 

2(2-0-4) 

4102104 ปฏิบัติการเคมี 2 
Chemistry Laboratory 2 

1(0-3-1) 

4104101 แคลคูลัส 1 
Calculus 1 

3(3-0-6) 

4104102 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

4105101 ชีววิทยา 1  
Biology 1 

3(3-0-6) 

4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
Biology Laboratory 1  

1(0-3-1) 
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รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4105103 ชีววิทยา 2 

Biology 2 
2(2-0-4) 

4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
Biology Laboratory 2 

1(0-3-1) 

 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 69 หน่วยกิต 

 2.2.1  วิชาเอกบังคับ จ านวน 51 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

4102225 เคมีอินทรีย์ทั่วไป  
General Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

4102226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป  
General Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4102241 เคมีวิเคราะห์  
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 

4102242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4102255 ชีวเคมีทั่วไป    
General Biochemistry 

3(3-0-6) 

4102256 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป  
General Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

4105319 สถิติเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา  
Statistic for Biology Reserch 

3(3-0-6) 

4106201 จุลชีววิทยา  
Microbiology 

3(3-0-6) 

4106202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

4106203 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์  
Systematic Microbiology 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4106301 วิทยาแบคทีเรีย  

Bacteriology 
3(2-2-5) 

4106302 วิทยาเห็ดรา  
Mycology 

3(2-2-5) 

4106303 วิทยาสาหร่าย  
Phycology 

3(2-2-5) 

4106304 วิทยาโพรโทซัว   
Protozoology 

3(2-2-5) 

4106305 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  
Microbial Genetics 

3(2-2-5) 

4106306 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  
Microbial Physiology 

3(2-2-5) 

4106307 ภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยา    
English for Microbiology 

3(2-2-5) 

4106401 วิทยาไวรัส  
Virology 

3(2-2-5) 

4106408 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  
Seminar in Microbiology 

2(2-0-4) 

4106410 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา  
Research Project in Microbiology 

3(0-6-3) 

 
  2.2.2  วิชาเอกเลือก จ านวน 18 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4106205 จุลชีววิทยาทางการเกษตร  

Agricultural Microbiology 
3(2-2-5) 

4106206 จุลชีววิทยาตามแนวโครงการพระราชด าริ  
Microbiology under His Majesty’s Royal Projects 

3(2-2-5) 

4106308 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์  
Yeast and Yeast Technology 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4106309 โรคพืช   

Plant Pathology 
3(2-2-5) 

4106310 เห็ดและการผลิตเห็ด  
Mushroom and Mushroom Production 

3(2-2-5) 

4106311 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 
Preservation of Microbial Cultures 

3(2-2-5) 

4106312 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  
Industrial Microbiology 

3(2-2-5) 

4106313 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์  
Microbial Ecology 

3(2-2-5) 

4106314 จุลชีววิทยาทางดิน 
Soil Microbiology 

3(2-2-5) 

4106402 วิทยาภูมิคุ้มกัน 
Immunology 

3(2-2-5) 

4106403 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม  
Dairy Product Microbiology 

3(2-2-5) 

4106404 จุลชีววิทยาทางอาหาร  
Food Microbiology 

3(2-2-5) 

4106405 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข  
Sanitation Microbiology 

3(2-2-5) 

4106406 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  
Environmental Microbiology 

3(2-2-5) 

4106407 จุลชีววิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Microbiology for Local Wisdom 

3(2-2-5) 

 
2.3  กลุ่มวิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4106409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา  

Field Experience in Microbiology 
3(350) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อย 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4  หมวดวิชาโท 

ส าหรับนิสิต-นักศึกษาต่างสาขาวิชาที่มีความประสงค์เลือกเรียนหมวดวิชาโทใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เรียนในหลักสูตร 

 รหัส ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
4106201 จุลชีววิทยา  

Microbiology 
3(3-0-6) 

4106202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

4106203 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์  
Systematic Microbiology 

3(2-2-5) 

4106301 วิทยาแบคทีเรีย  
Bacteriology 

3(2-2-5) 

4106302 วิทยาเห็ดรา  
Mycology 

3(2-2-5) 

4106303 วิทยาสาหร่าย  
Phycology 

3(2-2-5) 

4106304 วิทยาโพรโทซัว   
Protozoology 

3(2-2-5) 

4106306 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  
Microbial Physiology 

3(2-2-5) 

4106401 วิทยาไวรัส  
Virology 

3(2-2-5) 
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3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 
 

แผนการเรียนปกติ 
 
 

ปีท่ี..1../ ภาคการศึกษาท่ี.....1...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 15    

4102101 เคม ี1 3 3 3 6 
4105101 ชีววิทยา 1 3 3 3 6 
4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 0 3 1 

รวม  22 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ปีท่ี..1../ ภาคการศึกษาท่ี.....2...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 15    

4102102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 0 3 1 
4102103 เคม ี2 2 2 3 4 
4105103 ชีววิทยา 2 2 2 3 4 
4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 0 3 1 

รวม  21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี..2../ ภาคการศึกษาท่ี.....1...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 
4101101 ฟิสิกส์ 1  3 3 3 6 
4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 0 3 1 
4102104 ปฏิบัติการเคมี 2 1 0 3 1 
4102225 เคมีอินทรีย์ทั่วไป  3 3 3 6 
4102226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป  1 3 3 1 
4104101 แคลคูลัส 1  3 3 3 6 

4106201 จุลชีววิทยา 3 3 3 6 
4106202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 3 3 1 

รวม  16 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ปีท่ี..2../ ภาคการศึกษาท่ี.....2...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 
4100101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
3 2 2 5 

4102255 ชีวเคมีทั่วไป    3 3 3 6 
4102256 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป  1 3 3 1 
4104102 แคลคูลัส 2  3 3 3 6 
4106203 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์  3 2 2 5 
xxxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6    

รวม  19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี..3../ ภาคการศึกษาท่ี.....1...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 
4102241 เคมีวิเคราะห์  3 3 3 6 

4102242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1 3 3 1 
4105319 สถิตเิพื่อการวิจัยทางชีววิทยา  3 3 3 6 
4106302 วิทยาเห็ดรา  3 2 2 5 
4106305 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  3 2 2 5 
4106306 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3 2 2 5 
4106307 ภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยา  3 2 2 5 

รวม  19 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ปีท่ี..3../ ภาคการศึกษาท่ี.....2...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 
4106301 วิทยาแบคทีเรีย  3 2 2 5 

4106303 วิทยาสาหร่าย  3 2 2 5 
4106304 วิทยาโพรโทซัว   3 2 2 5 
xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 12    

รวม  21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี..4../ ภาคการศึกษาท่ี.....1...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 
4106401 วิทยาไวรัส  3 2 2 5 

4106408 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2 2 3 4 
xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 6    
      

รวม  11 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ปีท่ี..4../ ภาคการศึกษาท่ี.....2...... 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง รหัส ชื่อวิชา 
4106409 การฝึกประสบการณ์ทางจุลชีววิทยา  3    
4106410 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา  3 3 6 3 

      
รวม  6 หน่วยกิต 

 
3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา  

ระบุไว้ในภาคผนวก ก. 
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา) 
สถาบันที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระการสอน ชม. /
สัปดาห ์/  ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

1 ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัย
เชาว์วิวัฒน์ 
(3-1024-0090X- XX-X) 

ปรด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) 

12 12 12 12 

วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 

2 ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร 
(3-1015-0206X-XX-X) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528) 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519) 

3 อาจารย์จรัญ ประจันบาล 
(3-2504-0007X- XX-X) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551) 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)  
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2546) 

4 อาจารย์ทวิช ท านาเมือง 
(3-4614-0000X-XX-X) 
 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)  
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2541) 

5 อาจารย์สมศักดิ์  อยู่
บริบูรณ์ 
(3-1022-0099X-XX-X) 
 

วท.ม. (เทคโลยีชีวภาพ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2547) 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2541) 

หมายเหตุ :  ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน X-XX-X อยู่ที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า  

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา) 
สถาบันที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระการสอน ชม. /
สัปดาห ์/  ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
1 รศ.ดร.บุญม ีกวิน

เสกสรรค์ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

12 12 12 12 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ พืชไร่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2534) 

2 รศ.ดร.วันทนี  สว่าง
อารมณ์ 

วท.ด (การจัดการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา
(2554) 

12 12 12 12 

วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2521) 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร-์ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2518) 

3 ดร.นภาพร แก้วดวงดี วท.ด. (ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(2553) 

12 12 12 12 

วท.ม. (สัตววิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2524) 

4 อาจารย์วนิดา ช่ืนชัน วท.ม. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)  
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2541) 

5 อาจารย์วรพันธ์ บุญชัย วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

12 12 12 12 

วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน 
(2537) 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
อาจารย์พิเศษมีการแต่งตั้งในแต่ละปีการศึกษาตามประกาศรับอาจารย์พิเศษของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1.1 มีระเบียบวินัย 
4.1.2 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.1.3 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4.1.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านจุลชีววิทยา 
4.1.5 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้มาบูรณา

การในวิชาจุลชีววิทยาได้ 
4.1.6 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
4.1.7 น าความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
4.1.8 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
4.1.9 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
4.1.10 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
4.1.11 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์ 
4.2 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดการศึกษา 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ท าการวิจัยทางจุลชีววิทยา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขียน

รายงานผลการวิจัย ตลอดจนการเสนอผลงานการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.2.2 มีระเบียบวินัย 
5.2.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

5.2.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5.2.5 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านจุลชีววิทยา 
5.2.6 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้มาบูรณา

การในวิชาจุลชีววิทยาได้ 
5.2.7 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรมแดน 

5.2.8 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
5.2.9 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
5.2.10 น าความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

5.2.11 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

5.2.12 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหา และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5.2.13 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.2.14 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์ 

5.2.15 มีความสามารถในการน าองค์ความรู้สากลไปปรับประยุกต์กับท้องถิ่น  
5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 จัดเตรียมหัวข้อโครงการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหัวข้อโครงการ 



29 
 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ  และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล 

5.5.3 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์  และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
5.5.5 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย   จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  และ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.5.6 น าหัวข้อเสนอสถาบันวิจัย เพื่อได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 
5.5.7 จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา 
5.5.8 จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 
5.5.9 จัดเผยแพร่ผลงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานวิจัยและประเมินผลจากรายงานที่ได้

ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงานโดยอาจารย์ไม่ต่ ากว่า 3 คน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. คุณลักษณะพิเศษท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ การสอดแทรกด้านบุคลิกภาพ การวางตัวและการเข้าสังคมมี

การแต่งกายที่เหมาะสม ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีความใฝ่รู้โดยใช้ทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

- ส่งเสริมให้ค้นคว้าและแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ปัญหา
ได้ 
- ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- การท าโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา เพื่อเป็นการฝึกเทคนิค
พื้นฐาน และกระบวนการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ในแต่ละรายวิชา
ให้มีการน าเสนองานในรูป power point เพื่อฝึกทักษะการ
น าเสนอผลงานในด้านต่าง ๆ  

มีความตระหนักและทัศนคติที่ดี
ต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

- สอดแทรกจรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณใน
วิชาชีพในรายวิชาต่าง ๆ เช่น  
โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาตามแนวโครงการ
พระราชด า ริ  และการฝึกประสบการณ์ วิช าชีพทาง                      
จุลชีววิทยา 
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดในสาขาวิชีพจุลชีววิทยา 
- นิสิต-นักศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตร GMP HACCP  

มีจิตสาธารณะ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะโดยผ่านกิจกรรม
หลักของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขาวิชา เช่นโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย  
- มอบเกียรติบัตรให้นิสิต-นักศึกษาที่มีจิตสาธารณะในทุกปี
การศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา 
มีระเบียบวินัยและมีความรับผิด- 
ชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีการสร้างความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมในตนเองในทุกรายวิชา เช่น การเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลาตามตารางที่เปิดสอนอย่างสม่ าเสมอ 
- การมอบหมายงานให้นิสิต-นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนงานในสาขาวิชา 

มีภาวะความเป็นผู้น า - มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน มีการสัมนาที่ส่งเสริมให้นิสิต-
นักศึกษามีภาวะผู้น าทางความคิด กล้าแสดงออกและมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่น าเสนอ 
- มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นิสิต-นักศึกษา
มีความรับผิดชอบตลอดจนแสดงออกซึ่งศักยภาพด้านภาวะ
ผู้น า 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์และ
การท าวิจัยขนาดเล็กในชั้นเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิต-นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตส านึกในการให้ความเคารพ กตัญญูต่อบิดา-มารดา ครู
อาจารย์ รวมทั้งผู้มีพระคุณ มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องสอดแทรกเนื้อหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทั้ง 5 ข้อ เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการด้านต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 
5 ข้อตามที่ระบุไว้ คือ 

2.1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.1.1.2 มีระเบียบวินัย 
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2.1.1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.1.1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2.1.1.5 มีจิตสาธารณะ 
การวัดผลมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การ

สังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนิสิต-นักศึกษา เช่น การเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติตน
ระหว่างเรียน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาร่วมกับองค์กรส านักกิจการนิสิต-นักศึกษา ในการปลูกฝังให้

นิสิต-นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในด้านการแต่งการ และการประพฤติปฏิบัติตน
ให้อยู่ในความเหมาะสมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสถาบันการศึกษา มีการตระหนักถึงชื่อเสียงของ
สถาบัน ในชั้นเรียนผู้สอนต้องตรวจดูการแต่งกายและความประพฤติของนิสิต-นักศึกษาที่เข้ามา
เรียนในชั้นเรียน ก าหนดกติกาในการเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติตนระหว่างเรียนการส่งเสริมให้นิสิต-
นักศึกษามีน้ าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ในหลักสูตรก าหนดให้มีการสอดแทรกน าประเด็นปัญหา
ของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่เกี่ยวข้องการแนะน าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และการน าเสนอข้อมูลผลงานการวิจัยให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและสามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิต-นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
2.1.3.2 ประเมินจากความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนิสิต-นักศึกษาในการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมในหลักสูตร 
2.1.3.3 ประเมินการกระท าทุจริตในการสอบและการลอกงานของผู้อื่น 
2.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

นิสิต-นักศึกษาต้องมีความรู้ทางจุลชีววิทยาทั้งในหลักการ ทฤษฏีทางเคมี สามารถ
น าความรู้มาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปใช้ได้ สามารถน าความรู้
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ไปใช้ในการวิจัย การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ การ
จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต-นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ประกอบด้วย 

2.2.1.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านจุลชีววิทยา 
2.2.1.2 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้มา 

บูรณาการในวิชาจุลชีววิทยาได้ 
2.2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรมแดน 
2.2.1.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาเน้นการสอนโดยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีทาง                   

จุลชีววิทยา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกรายวิชา ส าหรับรายวิชาที่มีการปฏิบัติต้องมี
การฝึกทักษะให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการวิจัยและการประกอบอาชีพ จัดระบบการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนให้มี
การอภิปรายกลุ่ม เช่น วิชาสัมมนาทาง จุลชีววิทยา โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจ จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง ตลอดจนการใช้ผู้เชี่ ยวชาญที่มีความรู้ความ 
สามารถในแต่ละด้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม และการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชา
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการอยู่เสมอ  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
2.2.3.1 การทดสอบย่อย  
2.2.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
2.2.3.3 การน าเสนอผลงานและรายงานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
2.2.3.4 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายผลงานของคนอ่ืนตลอดจนการตอบปัญหาใน

ชั้นเรียน 
2.2.3.5 ประเมินจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา และการ

น าเสนอผลการวิจัยในรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นิสิต-นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลทางเทคนิคและการวิจัย การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทักษะความเข้าใจในเนื้อหา
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วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและน าไปประกอบวิชาชีพได้  ดังนั้นจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการ
สอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

2.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2.3.1.2 น าความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

2.3.1.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
มีความหลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
เน้นการสอนที่กระตุ้นให้นิสิต-นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ใน

ชั้นเรียน และส่งเสริมให้นิสิต-นักศึกษามีการค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอในรูปของการายงาน
หน้าชั้นเรียน หรือการอภิปรายหน้าชั้นเรียน ในส่วนรายวิชาที่มีการปฏิบัติเน้นให้นิสิต-นักศึกษาได้
ปฏิบัติจริงและมีโอกาสไปยังสถานที่จริงเพื่อศึกษาดูงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
2.3.3.1 ประเมินจากการสอบโดยการออกข้อสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไข

ปัญหา อธิบายแนวคิดของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักความรู้ที่เรียนมาหรือหลักการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ 

2.3.3.2 การอภิปรายในชั้นเรียน 
2.3.3.3 การประเมินจากรายงานและการน าเสนอรายงาน 
2.3.3.4 การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การท าโครงการวิจัย และการสอบโครงการวิจัย

พร้อมทั้งการจัดท ารูปเล่มงานวิจัยในรายวิชาโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
2.3.3.5 การสอบประมวลผลความรู้ก่อนจบการศึกษา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิต-นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานที่ท า
เป็นกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ประกอบวิชาชีพ สามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีภาวะความเป็นผู้น า
และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ควรสอดแทรกสมบัติต่าง ๆ ดังนี ้
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2.4.1.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
2.4.1.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
2.4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

การจัดการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียนด้วยกันเอง ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้น าในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ และมีระเบียบปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการร่วมกัน ในรายวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิต-
นักศึกษาต้องมีการจัดท าบัณฑิตนิพนธ์ และมีการน าเสนอผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
จุลชีววิทยาจากหน่วยงานในรูปของการสัมมนา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

2.4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต-นักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

2.4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
2.4.3.3 ประเมินจากการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือใน

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.4.3.4 ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชีพทางจุลชีววิทยา  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
นิสิต-นักศึกษาสามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

ข้อมูลด้านงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการท างานวิจัย  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลและการน าเสนอในรูปรายงานและสืบค้นข้อมูลได้  
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องทั้งการพูด การเขียน การอ่าน ดังนั้นนิสิต-นักศึกษา
ควรมีคุณสมบัติทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

2.5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิ เคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปัญหา และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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2.5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

2.5.1.3 มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการค้นคว้าได้ดี 
2.5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือการค านวณในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องโดยผู้แนะน าวิธีการคิด ติดตามตรวจสอบ และการแก้ไขและค าแนะน า 
2.5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้เรียนรู้การ

วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เหมือนจริงที่มีความหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขจากปฏิบัติการ หรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 

2.5.2.3 มอบหมายงานเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้เรียบเรียงภาษาที่ใช้ในการเขียน 
และมีการน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียนโดยการน าเสนอนั้นต้องมีสื่อที่นิสิต-นักศึกษาเลือก
ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.5.2.4 มอบหมายให้นิสิต-นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
สัมมนา การฝึกประสบการวิชีพทางจุลชีววิทยา การท าวิจัย สามารถจัดท ารายงานผลการศึกษาใน
รูปของบัณฑิตนิพนธ์  

2.5.2.5 นิสิต-นักศึกษาต้องมีงานวิจัยที่มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การศึกษาทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุกผลการทดลองพร้อมทั้งจัดท าเล่มโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยาและ
ส่งเสริมให้นิสิต-นักศึกษามีการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.3.1 ประเมินจากการสอบในรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และการ
น าเสนอ รายงานที่มีการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ 

2.5.3.2 ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีการน าเสนอโดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมถึงกลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานคณะ) และมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี 
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุในหมวดที่ 
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการ
เรียนรู้บ้างเร่ือง ก็ได้จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.5 มีจิตสาธารณะ 

2. ความรู ้
2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านจุลชีววิทยา 
2.2 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้มาบูรณา

การในวิชาจุลชีววิทยาได้ 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรมแดน 
2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 น าความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความ

หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แก้ปัญหา และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการค้นคว้าได้ดี 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต-นักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหลักเกณณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า ).ภาคผนวก ง(  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต-นักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิต-นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบถึงผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร 
2.1.2 สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2.1.3 คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
2.1.4 ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการวิชาชีพทาง             

จุลชีววิทยา  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ประเมินจากการท างานที่ตรงกับสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาเรียน 
2.2.2 ประเมินปัญหาการปฏิบัติงานของบัณฑิตระหว่างการท างานจากผู้ประกอบการ 
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  .)ภาคผนวก ง(  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย 
1.2 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาโดยการเข้าร่วมการอบรมใน

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

ความรู้โดยการท าผลงานทางวิชาการ 
1.4 จัดอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และ

การท างานวิจัย 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 
2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 สาขาวิชาและคณะสนับสนุนและให้งบประมาณในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร  
1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่บริหาร

ปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ควบคุมการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

1.2 ก่อนเปิดภาคการศึกษามีการแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาและมีการประชุมคณาจารย์ที่
สอนในกลุ่มวิชาเพื่อยืนยันการจัดตารางการเรียนการสอนและมอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความ
พร้อมในเร่ืองเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทั้งสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

1.3 สาขาวิชาควบคุม ดูแล การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดของรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับผิดชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
ด าเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

1.5 แต่งตั้งกรรมการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท าการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 มีคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณท าหน้าที่ควบคุมวางแผนการใช้งบประมาณ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับนิสิต-นักศึกษา โดยมีการวาง
แผนการใช้งบประมาณทุก ๆ ไตรมาส 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 มีสถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2.2.2 มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการท า

โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
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2.2.3 มีห้องสมุดและระบบสารสนเทศของคณะและมหาวิทยาลัย 
2.2.4 มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต-นักศึกษาทั้งในสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย  
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 มีการประชุมเพื่อประเมินความจ าเป็นในการใช้และการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม
อย่างต่อเน่ือง และพิจารณาจัดซื้อตามล าดับของความจ าเป็น 

2.3.2 มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการและห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อจัดซื้อหนังสือ ต ารา ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเอให้นิสิต-นักศึกษาอาจารย์ได้
ค้นคว้าและใช้ประกอบการสอน เปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต-นักศึกษาได้เสนอรายชื่อหนังสือ ต ารา
และสื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นเพิ่มเติม 

2.3.3 มีการประสานงานกับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพื่อให้
อาจารย์ นิสิต-นักศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝีกปฏิบัติ และการวิจัยทางจุลชีววิทยา 

2.3.4 สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
และครุภัณฑ์ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 มีคณะกรรมการวิชาการร่วมกับคณาจารย์ท าหน้าที่ประเมินความจ าเป็นในการใช้

และการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ 
2.4.2 จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของสาขาวิชาและน า

ผลการใช้มาวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากร  
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโทสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 ประกาศและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 

3.1.3 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างเป็นธรรม 

3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
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3.1.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
3.2.1 อาจารย์ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา 
3.2.2 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

83) และอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

3.2.3 น าข้อมูลจากผลการประเมินมาใช้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตที่ เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายทั้งรายวิชาของหลักสูตรและเพื่อเสริม

ประสบการณ์ในทุกด้านให้กับนิสิต-นักศึกษา ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาโดย
รายละเอียดให้เป็นไปตามระเบียบเร่ืองการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขาวิชา
และสอดคล้องกับนโยบายระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
4.2.1 สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
4.2.2 สนับสนุนบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูง

ขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.2.3 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจ าปี

เพื่อให้คณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 
 
 



51 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต-นักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต-นักศึกษา 

5.1.1 คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต-นักศึกษาทุกชั้นปีพร้อมก าหนดบทบาท
หน้าที่และมีการก าหนดชั่วโมงว่างของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชั่วโมง home room เพื่ออาจารย์และ
นิสิต-นักศึกษาได้มีโอกาสปรึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน  

5.1.2 มีแฟ้มข้อมูลประจ าตัวนิสิต-นักศึกษาเพื่อบันทึกความต้องการในการให้ค าปรึกษา
และติดตามประเมินผลการเรียนของนิสิต-นักศึกษา 

5.1.3 ส านักกิจการนิสิต-นักศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมกัน
แก้ปัญหาให้กับนิสิต-นักศึกษาที่มีปัญหา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต-นักศึกษา  
กรณีที่นิสิตนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้อง

ขอดูผลการสอบตลอดจนวิธีการประเมินผลของอาจารย์ประจ าวิชาทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานโดยส่งแบบสอบถามหรือเชิญ
ผู้ประกอบการมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต 

6.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพของบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับคะแนน 5 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 63 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต-นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     



53 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ ใหม่ทุกคน ได้ รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต-นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.3 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

เกณฑ์ประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัว
บ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมการโต้ตอบของนิสิต-นักศึกษา การท ากิจกรรมในชั้นเรียนและ
การสอบถามจากนิสิต-นักศึกษาโดยตรง 

1.1.2 มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค าแนะน าเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินตลอดจนกลยุทธ์ในการสอน 

1.1.3 มีการประเมินทั้งผู้เรียนและผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการประเมินผลคณะกรรมการน าข้อมูลมาพิจารณา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินจากนิสิต-นักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์  เช่น 

การชี้แจงเป้าหมายการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา การตรงต่อเวลา วิธีการสอน เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล โดยนิสิต-นักศึกษาประเมินผลการสอนภาคการศึกษาละ 2 คร้ังในช่วง
หลังสอบกลางภาคและเมื่อสิ้นสุดการสอนในรายวิชา 

1.2.2 ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนโดยมีการทดสอบก่อนและหลังการสอน  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า โดยมี
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตร 

2.2 มีการประชุมผู้แทนนิสิต-นักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
2.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาและ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก

และผู้ใช้บัณฑิตตามโอกาสที่เหมาะสม อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถามเพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับมาประเมินหลักสูตรในภาพรวมของการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชา

เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
4.2 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปรับปรุงหลังการ

ประเมิน 
4.3 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนผล

การด าเนินงานของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก. 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ก. 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Behavior Development  

หลักความเข้าใจชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา การ
บริหารจัดการตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้น า การพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
   
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval  

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ 
สรุปความ  วิเคราะห์  ตีความ  การพูดและการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อการส่งสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  

เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร  ภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม  น าเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ฝึกกลยุทธ์ด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน  และ
เขียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารและการแสวงหาข้อมูล  มีเจตคติที่ต่อการเรียนภาษา
และใช้ภาษาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
   
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 3(3-0-6) 
 Neighboring Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเพื่อนบ้าน  วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละ
ภาษา การออกสียง     / การเขียนพยัญชนะและสระ  พัฒนาทักษะทั้ง  4 ด้าน  คือการฟัง  พูด  อ่าน  และ
เขียน โดยเน้นที่ทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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2002102 สุนทรียนิยม 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  

ศาสตร์ความงามของศิลปะ   3  สาขา  คือ  ดนตรี ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ในแง่
ของต้นก าเนิด พัฒนาการ วิธีการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  ในระดับร าลึก ระดับ
ความคุ้นเคยและระดับความซาบซึ้ง 
   
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society  

พลวัตสังคมในมิติของสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองยุคโลกาภิวัตน์ โดยศึกษาใน
ด้านสาเหตุ สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยด าเนิน
ชีวิต  ยึดหลักความพอเพียง เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู้เท่าทันโลก  และเกิดเจตคติ  รักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
   
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environments  

ความหมาย  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิง
ระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง  ๆ ปัญหาและสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
   
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
 Science for Quality of Life  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการสื่อสารและการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน การดูแลรักษาสุขภาพ  กิจกรรมทักษะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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4004102 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น และ
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับชีวิตประจ าวัน 
   
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Information Technology  

บทบาทความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย การเรียนรู ้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
4100101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 English for Science and Technology  
วิชาที่เรียนก่อน : 2331132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ฝึกทักษะการอ่านงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบทความ  วารสาร  สาร
คดี   ต ารา  เรียนรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฝึกตีความ   
และสรุปความเนื้อหาที่อ่าน ทั้งการพูดและการเขียน  
   
4101101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Physics 1  

ปริมาณ กลศาสตร์  งานและพลังงาน  โมเมนต้ม  การสั่นและคลื่น  อุณหพลศาสตร์ 
ระบบอนุภาค สมบัติของสาร ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง เสียง และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
   
4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1  

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ที่สอดคล้องกับทฤษฎีอย่างน้อย 10 ปฏิบัติการ 
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4102101 เคมี 1 3(3-0-6) 
 Chemistry 1  

สารและสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสัมพันธ์ พันธะเคมี 
แก๊ส ของเหลวและของแข็ง  เคมีอินทรีย์  สารชีวโมเลกุล  ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  เคมีนิวเคลียร์ 
เคมีสิ่งแวดล้อม 
   
4102102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory 1  

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี  และการทดลองที่
สอดคล้องกับทฤษฎีเคมี 1 
   
4102103 เคมี 2 2(2-0-4) 
 Chemistry 2  
วิชาที่เรียนก่อน : 4102101 เคม ี1 

จลนพลศาสตร์  สมดุลเคมี  กรด-เบส  และเกลือ  สมดุลไอออน  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์ 
สารชีวโมเลกุล ปิโตเคมีและพอลิเมอร์ 
   
4102104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory 2  
วิชาที่เรียนก่อน : 4102102 ปฏิบัติการเคมี 1 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในทฤษฎีเคมี 2 

   
4102225 เคมีอินทรีย์ท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Organic Chemistry  
วิชาที่เรียนก่อน : 4102105 เคมทีั่วไป หรือ 4102103 เคมี 2 

หลักการและทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย์   การเรียกชื่อ  สเตอริโอเคมี  สมบัติทาง
กายภาพและสมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  แอลเคน  แอลคีน  แอล
ไคล์  แอโรแมติกแอลคิลแฮไลด์  แอลกอฮอล์  อีเทอร์  ฟีนอล  กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  แอลดี
ไฮด ์เอมีน 
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4102226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ท่ัวไป 1(0-3-1) 
 General Organic Chemistry Laboratory  

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับทฤษฎีในรายวิชาเคมีอินทรีย์ทั่วไป 
   
4102241 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry  
วิชาที่เรียนก่อน : 4102103 เคม ี2  

หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การค านวณปริมาณสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดย
ปริมาตร และการชั่งน้ าหนัก การไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ
รีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน 
   
4102242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1) 
 Analytical Chemistry Laboratory  
วิชาที่เรียนก่อน : 4102104 ปฏิบัติการเคมี 2  

การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดปริมาตร  การวิเคราะห์หาปริมาณโดยการวัดปริมาตร 
การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาต่าง ๆ การวิเคราะห์หาปริมาณเชิงน้ าหนักโดยการชั่ง 
   
4102255 ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Biochemistry  
วิชาที่เรียนก่อน : 4102105 เคมทีั่วไป หรือ 4102103 เคมี 2 

ความส าคัญ สมบัติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  เอนไซม์  กรดนิวคลิอิก  ลิพิด วิตามินเกลือแร่และฮอร์โมน 
กระบวนการ เมแทบอลิซึมและกระบวนการทางชีวเคมีของสารพันธุกรรม 
   
4102256 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 
 General Biochemistry Laboratory  

การเตรียมและการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ทางชีวเคมี การทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
ทางเคมีและทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุล  เทคนิค
การแยกสารชีวโมเลกุลเบื้องต้นและการศึกษากระบวนเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 
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4104101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1  

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การประยุกต์ของอนุพันธ์   การหา
ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ ฟังก์ชันอดิศัยและดิฟเฟอเรนเชียล 
   
4104102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2  
วิชาที่เรียนก่อน : 4104101 แคลคูลัส 1 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  และการประยุกต์
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ทฤษฎีบทของโรลล์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรมอนันต์ 
   
4105101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology 1  

สมบัติของสิ่งมีชีวิต  การจัดระบบสิ่งมีชีวิต  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  สารเคมีของ
สิ่งมีชีวิต  เซลล์และเมแทบอลิซึม  พันธุศาสตร์  กลไกของวิวัฒนาการ  ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
   
4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1) 
 Biology Laboratory 1  

การใช้กล้องจุลทรรศน์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาชีววิทยา 1 

   
4105103 ชีววิทยา 2 2(2-0-4) 
 Biology 2  
วิชาที่เรียนก่อน : 4105101 ชีววิทยา 1 

พลังงานและเมแทบอลิซึม  ระบบประสาทและการรับสัมผัส  การเคลื่อนไหว 
ฮอร์โมน  การย่อยอาหาร  การหายใจระดับเซลล์  การล าเลียง  ระบบภูมิคุ้มกัน  ภาวะธ ารงดุล  การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต เทคโนโลยีชีวภาพ 
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4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1) 
 Biology Laboratory 2  
วิชาที่เรียนก่อน : 4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาชีววิทยา 2 

   
4105319 สถิติเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Statistic for Biology Reserch  

ข้อมูลทางชีววิทยา สถิติมูลฐาน สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานตัวแปร การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไควสแคว์ การทดสอบค่าที สหสัมพันธ์  
ความถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา สถิติ
ที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ 
   
4106201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology  

รูปร่าง ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์  การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของ
จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น   จุลชีววิทยาทางน้ า จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม  
   
4106202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1) 
 Microbiology Laboratory  

ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์  โครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์  เทคนิคการย้อม
สีโครงสร้างเซลล์  การแยกและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์   การแพร่กระจาย  เมแทบอลิซึมและการ
กลายพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
   
4106203 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Systematic Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย  เห็ดรา  สาหร่าย  ไวรัส              
โพรโทซัว การระบุชนิดของจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ 
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4106205 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Agricultural Microbiology  
รายวิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา  

บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การน าไปใช้ประโยชน์ การท า
ให้เกิดโรค การพัฒนาและการปรับปรุงดินโดยจุลินทรีย์ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน น้ า และพืช 
รวมทั้งการก าหนดประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
   
4106206 จุลชีววิทยาตามแนวโครงการพระราชด าริ 3(2-2-5) 
 Microbiology under His Majesty ’s Royal Projects  

หลักคุณธรรม จริยธรรมของนักจุลชีววิทยา การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ตามแนว
โครงการพระราชด าริ เช่น การแปรรูปน้ านมและการผลิตเนย การผลิตน้ าส้มสายชู  การผลิต
แอลกอฮอล์ การเพาะเห็ด การใช้ประโยชน์และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กระบวนการบ าบัดน้ าเสียและการผลิตแก๊สชีวภาพศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริ 
   
4106301 วิทยาแบคทีเรีย 3(2-2-5) 
 Bacteriology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

ชีววิทยาของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา ชีวเคมี การจัดหมวดหมู่  การเพาะเลี้ยง 
แบคทีเรียที่ส าคัญทางด้านการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม การศึกษาภาคสนาม 
   
4106302 วิทยาเห็ดรา 3(2-2-5) 
 Mycology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

โครงสร้าง วัฏจักรชีวิต การจัดหมวดหมู่  บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และความส าคัญของราต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน การศึกษาภาคสนาม 
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4106303 วิทยาสาหร่าย 3(2-2-5) 
 Phycology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

โครงสร้าง วัฏจักรชีวิต การจัดหมวดหมู่ บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของสาหร่าย และความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน การเก็บรวบรวม การ
เพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การศึกษาภาคสนาม 
   
4106304 วิทยาโพรโทซัว 3(2-2-5) 
 Protozoology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

วัฏจักรของโพรโทซัวที่ด ารงชีวิตเป็นอิสระและปรสิต การเก็บรวบรวม การ
เพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การศึกษาภาคสนาม 
   
4106305 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Microbial Genetics  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

สารพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การแสดงออกของจีนและการควบคุม การกลายพันธุ์ 
และการซ่อมแซม การวิเคราะห์การเชื่อมโยง รีคอมบิเนชัน พลาสมิด ทานสโปซอน เทคนิค
พื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การหาต าแหน่งของจีน การท าแผนที่โครโมโซม คอนจูเกชัน ทรานส์
ฟอร์เมชัน ทรานส์ดักชัน 
   
4106306 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Microbial Physiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

โครงสร้างของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของจุลินทรีย์ การ
เติบโต ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต กระบวนการสร้างและใช้พลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอลิ-
ซึม 
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4106307 ภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 English for Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน: 4100101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค าศัพท์ เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยา   ฝึกทักษะการพูด  และฟัง
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  และจุลชีววิทยา  โดยใช้รายการสารคดี  จากวิทยุและ
โทรทัศน ์
   
4106308 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-2-5) 
 Yeast and Yeast Technology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

โครงสร้าง สรีรวิทยา การจ าแนกประเภท พันธุศาสตร์และนิเวศวิทยาของยีสต์ 
ความส าคัญของยีสต์ต่อการอุตสาหกรรม  เทคนิคการเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการหมัก 
   
4106309 โรคพืช 3(2-2-5) 
 Plant Pathology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา  

ประวัติและความส าคัญของโรค ลักษณะอาการและสาเหตุของโรค การแพร่ระบาด 
หลักการป้องกันก าจัด ตัวอย่างโรคพืชที่พบทั่วไป 
   
4106310 เห็ดและการผลิตเห็ด 3(2-2-5) 
 Mushroom and Mushroom Production  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา  

ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความส าคัญของเห็ด ชีววิทยา
ของเห็ด การจัดแบ่งประเภทของเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยง
เชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ 
การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด 
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4106311 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Preservation of Microbial Cultures  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา  

หลักและวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การจัดระบบและการรวบรวม
สาระข้อมูลของเชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา เครือข่ายของศูนย์ที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และ
การให้บริการการศึกษานอกสถานที่ 
   
4106312 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

การน าจุลินทรีย์ไปใช้ในอุตสาหกรรม  หลักการคัดเลือกจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้จุลินทรีย์ รวมทั้งการก าหนดประเด็นที่
น่าสนใจ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
   
4106313 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Microbial Ecology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสภาพแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและกระบวนการทางชีวเคมีที่มีผลต่อจุลินทรีย์ 
   
4106314 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-2-5) 
 Soil Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

กลุ่มของจุลินทรีย์ในดิน กิจกรรมและกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้น นิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์ในดิน ความส าคัญของจุลินทรีย์ในดิน และประโยชน์ทางการเกษตรและการป่าไม้ 
การศึกษานอกสถานที่ 
   
   
   



69 
 

4106401 วิทยาไวรัส 3(2-2-5) 
 Virology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

โครงสร้างและส่วนประกอบ การจ าแนก การติดเชื้อ การตรวจสอบชนิด การแยก
เชื้อ และอิทธิพลของไวรัสต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน การศึกษาภาคสนาม 
   
4106402 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-2-5) 
 Immunology  
วิชาที่เรียนก่อน: 4106201 จุลชีววิทยา 

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันโดยผ่านกระบวนการของเซลล์ และกระบวนการแอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
และแอนติบอดี ภาวะผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน 
   
4106403 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5) 
 Dairy Product Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา  

ประเภทของผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์ที่พบในน้ านมดิบ การใช้จุลินทรีย์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นม และจุลินทรีย์ที่ท าให้น้ านมและผลิตภัณฑ์นมเสียหาย  การควบคุมจุลินทรีย์ การ
บ าบัดของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งการก าหนดประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย 
   
4106404 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา  

จุลินทรีย์ในอาหาร  การหมักดอง  การเน่าเสียของอาหาร  หลักการถนอมอาหาร 
อาหารที่เป็นพิษเนื่องจากจุลินทรีย์   สุขาภิบาลอาหาร  และวิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร 
รวมทั้งมาตรฐานอาหารทาง จุลชีววิทยา รวมทั้งการก าหนดประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย 
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4106405 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Sanitation Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน: 4106201 จุลชีววิทยา 

หลักการด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุข ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม การท าลายจุลินทรีย์ การก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง
จากแหล่งต่าง ๆ 
   
4106406 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Microbiology  
วิชาที่เรียนก่อน : 4106201 จุลชีววิทยา 

ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ในแหล่งน้ า ดินและอากาศ วัฏ
จักรของสารที่เกิดโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัย
จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยวิธีทางจุลชีววิทยา การใช้เทคนิคทางชีว
โมเลกุลในการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ รวมทั้งการก าหนดประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
   
4106407 จุลชีววิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Microbiology for Local Wisdom  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนิดของจุลินทรีย์พื้นฐาน การน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านอาหาร เกษตร 
สิ่งแวดล้อม 
   
4106408 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Seminar in Microbiology  

สาระทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ โดยการค้นคว้าน าผลงานและความรู้ทางด้าน            
จุลชีววิทยา หรือปัญหาทางจุลชีววิทยามาอภิปรายอย่างมีเหตุผล เขียนรายงาน และน าเสนอ 
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4106409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา 3(350) 
 Field Experience in Microbiology  

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาในโรงงานหรือสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจาก
โปรแกรมวิชาจุลชีววิทยา การเสนอผลงาน และรายงานการฝึกประสบการณ์ทางจุลชีววิทยา 
   
4106410 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3) 
 Research Project in Microbiology  

ท าการวิจัยทางจุลชีววิทยา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและ
เขียนรายงานผลการวิจัย ตลอดจนการเสนอผลงานการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
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ภาคผนวก ข. 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล   ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด     สาขาวิชาจุลชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

1. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
2. การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยาศึกษา)  

 
ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 
1. ชีววิทยา 1             
2. หลักชีววิทยา    
3. ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  
4. จุลชีววิทยา     
5. ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี  
6. ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี  
7. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม 
8. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์  
9. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร  
13. เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  
11. ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 
12. ภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยา 1   
13. ภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยา    
14. ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    
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15. โครงการวิจัยทางชีววิทยา  
16. ชีววิทยาพื้นฐาน  
17. นิเวศวิทยา 
18. จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันทางการแพทย์     
19. จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
23. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
21. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ระดับปริญญาโท 
1. ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การจัดท าวิทยานิพนธ์ 

 
กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์  

ระดับปริญญาตรี 
1. นางสาวทิพวรรณ แก้วภักดี และนางสาวจันทมาศ เพิ่มรุ่ง  เร่ือง การศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมต่อการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ ามะเขือเทศ พ.ศ. 2554 
2. นางสาวสมพิศ มีพูล เร่ือง การทดสอบด้านประสาทสัมผัสของผักดองสามสหายที่ผลิต

ในระดับห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2545 
3. นางสาวนฤมล ฝุ่นทอง เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักดองสาม

สหาย พ.ศ. 2544 
4. นางสาวสุธาดา บัวพันธ์ เร่ือง การตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ าฝน พ.ศ. 2544 
5. นางสาวบุฟผา ศิลาชัย เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของไคโทซานในการยับยั้ง

แบคทีเรียบางชนิด พ.ศ. 2543  
6. นางสาวสุรภา เลียบทวี และนางสาวสมคิด เร่ือง การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสม

ต่อการผลิตแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546 
7. นางสาวพันธุณี ตาทิพย์ และ นางสาวนิภาพร ศรีสุขใส เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพ

ของสารกันเสียที่ใช้ถนอมอาหารเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli, Bacillus subtillis 
Aspergillus niger และ Curvularia sp. พ.ศ. 2546 

8. นายธนิตศร โรจน์วานิชกุล  เร่ือง การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสใน
กระดาษหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2543 
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9. นายสุวัฒชัย ฉลวยธนาพร เร่ือง การใช้จุลินทรีย์เพื่อลดค่าบีโอดีในน้ าทิ้งจากโรงอาหาร
ของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2543 

13. นางสาวจิณห์วิภา แก้วท่าไม้ เร่ือง การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในกุ้งขาวสดจากตลาดใน
เขตธนบุรี พ.ศ. 2554 

ระดับปริญญาโท 
1. นายปวริศ นิลพันธ์  เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลานีน พ.ศ. 2552 
2. นายคมสันต์ ต่ายทรัพย์   เ ร่ือง พฤติกรรมในการจัดซื้อผลิ ตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 
3. นายณัฐวี ชูทีปไสว  เร่ือง การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตซองบรรจุ

ผงปรุงส าเร็จรูป พ.ศ. 2552 
4. นายเอกภพ บูรณวิจารณ์  เร่ือง ทัศนคติและความเข้าใจของพนักงานที่มีต่อการท าระบบ 

HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2552 
5. นางสาวสุนีย์ เจนสาริกรณ์  เร่ือง การศึกษาทัศนคติในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. 2552 
6. นายสมนึก เฉยแดง  เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด าเนินงานในสถานีบริการ

น้ ามันบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 
7. นายสามารถ เมฆศรีสวรรค์  เ ร่ืองการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุในโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตหนองแขม พ.ศ. 2552 
 ระดับปริญญาเอก 
 นางสาวนันทวัน นันทวนิช  เร่ือง Development of An Inquiry-Based Learning Unit for 
High School Students to Promote Conceptual Understanding of Plant Defense Response  พ.ศ. 
2552 
 
ต ารา เอกสารประกอบการสอน 

1. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553) 
2. ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี (พ.ศ. 2554) 
3. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (พ.ศ. 2554) 
4. การเขียนบัณฑิตนิพนธ์จากโครงการวิจัย (พ.ศ. 2554) 
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ทุนวิจัย 
1. ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 

และ พ.ศ 2555 
2. ทุนวิจัยบางส่วนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2548 
3. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2544 
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ผลงานวิจัย 

1. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, พิณทิพ ร่ืนวงษา. (2551). Potential of yeast isolates from 
fruits and vegetables for biological control of chilli anthracnose (Colletotrichum capsici).  ก้าวทัน
โลกวิทยาศาสตร์. 8(1) : 131-116. 

2. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์. (2551). การย่อยสลายสีย้อมผ้าสีน้ าเงินโดยแบคทีเรียที่คัดแยก
ได้จากน้ าทิ้งและดินของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 8(2) : 133-113. 

3. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ และจุรีมาศ วงศ์ศรีรัตน์. (2552). การควบคุมโรคแอนแทรค
โนสในพริกชี้ฟ้า Colletotrichum gloeosporioidesโดยยีสต์ที่แยกได้จากผักและผลไม้. ก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์. 9(1): 123-131. 

4. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, พันธุณี ตาทิพย์, นิภาพร ศรีสุขใส. (2552). ประสิทธิภาพของ
กรดอินทรีย์ที่ใช้ถนอมอาหารในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและราบางชนิด. ก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์. 9(2):  139-118. 

5. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์. (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนรายงานปฏิบัติการด้วย
เทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม . หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้. 1(1) : 12-19. 

6. Chanchaichaovivat, A., Ruenwongsa, P., Panijpan, B. (2337). Screening and 
identification of yeast  strains  from  fruits  and   vegetables:  potential  for  biological  control  of  
postharvest  chilli anthracnose (Colletotrichum capsici).  Biological  Control. 42: 326-335. 

7. Chanchaichaovivat, A., Ruenwongsa, P. (2337). Enhancing learning in grade 11 on 
organism interrelationship by using hands-on yeast biocontrol of anthracnose disease 
(Proceeding). The 1st Grad Research Symposium, 33-31 October, 2336. Bangkok, Thailand. 



77 
 

8. Chanchaichaovivat, A., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. (2337). Potential of yeast 
isolated from fruits and vegetables to control chili anthracnose (Colletotrichum capsici) The 19th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. 9-12 October, 2337. 

9. Chanchaichaovivat, A., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. (2338). Yeast biocontrol of a 
fungalplant disease: a model for studying organism interrelationships. Journal of Biology 
Education. 43 (1) : 43-43. 

13. Chanchaichaovivat, A., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. (2338). Putative modes of 
action of Pichia guilliermondii strain R13 in controlling chilli anthracnose after harvest. 
Biological  Control. 47: 237-215. 

11. Chanchaichaovivat, A., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. (2339). Enhancing conceptual 
understanding and critical thinking with experiential learning: a case study wih biological control. 
Asian Journal of Food and Agro-Industry, Special Issue, S424-S443.    

12. Nantawanit, N., Chanchaichaovivat, A., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. (2313). 
Induction of defense response against Colletotrichum capsici in chili fruit by the yeast Pichia 
guilliermondii strain R13. Biological Control. 52: 145-152. 
 
บทความวิชาการ 
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งานด้านวิชาการอื่น ๆ  

1. ผู้ประสานงานวิชาแกนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 1  วิชาหลักชีววิทยา และ
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552- 33 กันยายน 2553   
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2. ประธานกรรมการด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 –ปัจจุบัน   

3. กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 –ปัจจุบัน   
4. กรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ของของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี

งบประมาณ 2551-2554  
5. กรรมการด าเนินงานประเมินการสอนของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 
6. กรรมการด าเนินการออกข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานความ

ถนัดทางวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552   
7. กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยประจ าปี

การศึกษา 2553  
8. กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551-2553 
9. กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2554 เวลาที่ใช้บริหารงาน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ 
13. กรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 
พ.ศ. 2554  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล     นางสาวลาวัลย์  ฟุ้งขจร  
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาจุลชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  
  จุลชีววิทยา   
 
ประสบการณ์การสอน 

วิชาระดับปริญญาตรี 
1. จุลชีววิทยา 
2. อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 
3. จุลชีววิทยาทางอาหาร 
4. วิทยาเห็ดรา 
5. นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
6. จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม  
7. วิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิชาระดับปริญญาโท 
1.  ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ 

 
กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ 

พ.ศ.  2541 ผลการยับยั้งของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อ Trichophyton rubrum       
พ.ศ.  2541 การใช้รอยัลเยลลีจากผึ้งโพรงไทยและจากผึ้งพันธุ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ

แบคทีเรียบางชนิดในน้ านมพาสเจอไรซ์      
พ.ศ.  2541 การยับยั้งและท าลายการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค

อุจจาระร่วงด้วยน้ าคั้นจากกระเทียมและน้ าคั้นจากหอมแดง       
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พ.ศ.  2541 การเปรียบเทียบความสามารถในการละลายหินฟอสเฟตโดยแบคทีเรียและ
เชื้อราบางชนิดที่ pH ที่เหมาะสม         

พ.ศ.  2541 ผลการยับยั้ง และท าลายแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ของสารสกัด
จากกล้วยหอมดิบ        

พ.ศ. 2542 การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติคในนมเปร้ียวพร้อมดื่มและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อกับระยะเวลาก่อนและหลังวันหมดอายุ     

พ.ศ. 2542 การส ารวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารย าที่จ าหน่ายบริเวณสถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           

พ.ศ. 2542 การศึกษาจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีความแปรผันต่ออายุการเก็บในนม
พาสเจอไรส์ ณ สถานที่ผลิต                

พ.ศ. 2543 การศึกษา pH  ของอาหารเหลวที่เหมาะสม   ในการเลี้ยงเชื้อเห็ด 4 สายพันธุ์ 
พ.ศ. 2543 การเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์จากการท าไวน์สับปะรด โดยยีสต์สาย

พันธุ์ Saccharomyces  cerevisiae  5 สายพันธุ์ ณ อุณหภูมิ 23 oC  และอุณหภมูิ 25 oC    
พ.ศ. 2544 การตรวจหาเชื้อ  Escherichia  coli, Staphylococcuc  aureus  และ Coliform 

bacteria ในขนมจีนแป้งหมัก  
พ.ศ. 2544 ส ารวจการกระจายของเชื้อราในพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ณ บริเวณป่า

เบญจพรรณของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเขียว จ. ชลบุรี    
พ.ศ. 2544 การศึกษาประสิทธิภาพของสารกันเสียต่อเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารที่มีความ

เป็นกรดต่างกัน        
พ.ศ. 2544 การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตของเห็นนางรมจากฟางข้าวและชานอ้อย

เพื่อทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา        
พ.ศ. 2544 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ ามะเขือเทศ    
พ.ศ. 2544 การเปรียบเทียบปริมาณกรดซิตริกที่ผลิตจากเปลือกกล้วย 5 ชนิด โดย 

Aspergillus  niger  ณ อุณหภูมิต่าง ๆ     
พ.ศ. 2545 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในดิน  บริเวณเกาะเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี         
พ.ศ. 2547  การคัดเลือกเชื้อ Bacillus spp. ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Pythium  aphanidermatum  

ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าและโคนเน่าของถั่วเหลืองในอ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว    
พ.ศ. 2547 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย่อย

แป้ง   
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พ.ศ. 2547 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อ  Bacillus spp.  ที่สร้างสารปฏิปักษ์ต่อการ
ควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศในห้องปฏิบัติการ     

พ.ศ. 2548 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อยับยั้งเชื้อรา  Phytophthora  parasitica  ที่
เป็นสาเหตุโรคพืช  

พ.ศ. 2549 การศึกษาเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในหน่อไม้ฝร่ัง บริเวณต าบลสระยายโสม 
จังหวัดสุพรรณบุร ี  

พ.ศ. 2549 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในอากาศ บริเวณห้องเรียน
วิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

พ.ศ. 2549 การศึกษาชนิดของเชื้ อราที่ เจ ริญบนหนังสือในส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

พ.ศ. 2553 การยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi  โดยใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
PUBLICATIONS 

พ.ศ. 2546 บทความเร่ืองอาหารและผลิตภัณฑ์จากรา(วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์) 
พ.ศ. 2545 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  น้ านมและผลิตภัณฑ์นม 
พ.ศ. 2545 หนังสือ  ชีววิทยาของรา : ราเมือกและราชั้นต่ า 
พ.ศ. 2546 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  อนุกรมวิธานจุลินทรีย์ 
พ.ศ. 2547 ต ารา รายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      
พ.ศ. 2549 น้ าสกัดผักผลไม้ (วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์)    
พ.ศ. 2549 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2549 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จุลชีววิทยา    
พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลห้วยเพรียง อ าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลแก่งกระจาน  อ าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลเขาจ้าว   อ าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุร ี

พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลป่าเด็ง  อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุร ี

พ.ศ. 2551 สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ : ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. 2551 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2551  กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี สมุทรสงคราม 
และประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. 2551 คู่มือโครงการส ารวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ 2551 กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี สมุทรสงคราม และ
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล     นายจรัญ  ประจันบาล    
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาจุลชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  

จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

วิชา 
1. ชีววิทยา 1 
2. ชีววิทยา 2 
3. จุลชีววิทยา 
4. จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
5. วิทยาโพรโตซัว 
6. นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
7. พันธุศาสตร์ 
8. เทคโนโลยีการหมัก 
9. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
13. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลงานทางวิชาการ 
PUBLICATIONS 

1. Jaran Prajanban, Cholnicha Thongkhib and Vichien Kitpreechavanich. 2338. 
Selection of High -Glucanase Produced Aspergillus Strain and Factors Affecting the Enzyme 
Production in Solid State Fermentation. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 42 : 294 – 299. 
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2. Prajanban, J., S. Suthirawut and V. Kitpreechavanich. 2338. Optimization of -
glucanase production by Aspergillus terreus ASKU13 in solid state fermentation using response 
surface methodology pp 123-127. In The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual 
Conference (Science). Kasetsart University. Bangkok. 

3. Prajanban, J., C. Tongchilb and V. Kitpreechavanich. 2338. Selection of high -
glucanase and factors affecting production in solid fermentation p161-167. In The Proceeding of 
46th Kasetsart University Annual Conference (Science). Kasetsart University. Bangkok. 

4. จรัญ ประจันบาล, สุรางค์ สุธิราวุธ และวิเชียร กิจปรีชาวนิช. 2552. การใช้ Bacillus ที่
ส่งเสริมการเติบโตร่วมกับฟางข้าวหมักเพื่อการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 
43 (1): 117-126.  

5. โครงการส ารวบรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น กลุ่มป่าแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์ (ทุนอุดหนุนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2551 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล     นายทวิช  ท านาเมือง    
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาจุลชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  

1. จุลชีววิทยา 
2. ชีววิทยา  

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

วิชา 
1. ชีววิทยา 1 
2. ชีววิทยา 2 
3. จุลชีววิทยา 
4. สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
5. วิทยาแบคทีเรีย 
6. วิทยาสาหร่าย 
7. จุลชีววิทยาตามแนวโครงการพระราชด าริ 
8. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ 

1. ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในรองเท้า 
2. การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ าสกัดชีวภาพ 
3. อิทธิพลของสารสกัดหยาบสมุนไพรไทยต่อแบคทีเรียที่แยกได้จากรองเท้า 
4. การจ าแนกสายพันธุ์ทางอณูชีวโมเลกุลของตัวอ่อนพยาธิ Anisakis  ด้วยวิธี Restriction 

Fragment Length Polymorphism (RFLP) 
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ผลงานทางวิชาการ 
PUBLICATIONS 

1. โครงการส ารวบรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นกลุ่มป่าแก่ง
กระจาน  ปีงบประมาณ  2551 

2. การผลิตสารสีธรรมชาติจากสาหร่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
3. สารสกัดจากสะเดาเพื่อใช้ป้องกันและก ากัดแมลงในบ้าน 
4. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสีผสมอาหารจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน 

Anabaena simensis  รหัส  ANCG 1739  ในหนูถีบจักร  
5. การส ารวจจ าแนกพรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ป่ากันชนกลุ่มป่าแก่ง

กระจาน  
 
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 
 ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
ระหว่างปี  พ.ศ.  2543-2543   
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล     นายสมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์   
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาจุลชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  

1.  ชีววิทยา 
2.  จุลชีววิทยา 

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

วิชา 
1. ชีววิทยา 1 
2. จุลชีววิทยา 
3. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) 

1. นิภาพร ศิ รินัยและกาญจนา ชิณวงค์ .  (2547). การผลิตกรดโพรพิโอนิกโดยเชื้อ 
Propionibacterium  freudenreichii TISTR 446 จากน้ าทิ้งโรงงานปลากระป๋อง (Production of 
propionic acid by Propionibacterium freudenreichii TISIR 446 from wastewater canned fish 
factory). 

2. นัฐพร เปียรักษา. (2548). ผลของเชื้อรา Gliocaldium virens และเชื้อรา Trichoderma 
harzianum ในการควบคุมเชื้อรา Sclerotium rolfsii (Effect of Gliocladium virens and Trichoderma 
harzianum for Sclerotium rolfsii Control). 
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3. มยุรี แก้วพิจิตร. (2548). การเปรียบเทียบเซลล์อิสระกับเซลล์ที่ถูกตรึงโดยใช้ 
Pseudomonas sp. และ Bacillus sp. เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนไขมัน (A Comparison of Single 
Cell and Immobilized Cell by Pseudomonas sp. And Bacillus sp. to Treat Oils in Wastewater). 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล     ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตรจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2534-2535 นักวิจัยของหน่วยชีววิทยาของผึ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2538-2539   นักวิชาการสัตว์น้ าอาวุโส บริษัทแหลมทองอะควอเทค 
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
พ.ศ. 2542-2547 ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว) 
พ.ศ. 2544             ได้รับทุนไปท าวิจัยที่ USDA-ARS, Honey Bee Breeding, Genetics 

and Physiology  Laboratory  รัฐหลุยเซียนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2545 กรรมการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 7 th Graduate 

Congress  
พ.ศ. 2548        Liaison Officer ในการประชุม Meeting of Ministers for Education 

in ASEAN  Countries  
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2549 ได้รับทุนจากส านักงานพัฒนาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(สพร.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนเพื่อน าอาจารย์ไป
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน 

พ.ศ. 2548 –2549 ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการให้ค าแนะน าในการเปิด

สอนในระดับดุษฎีบัณฑิต 
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พ.ศ. 2548-2549 ประธานคณะกรรมการประสานงานการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต 

พ.ศ. 2553-2551 กรรมการประสานงานการสอนวิชาภาษาเพื่อนบ้าน 
พ.ศ. 2553 กรรมการจัดฝึกอบรมภาษาเพื่อนบ้าน 
พ.ศ. 2549   จัดอบรมการเพาะเลี้ยงผึ้งให้แก่เกษตรกรและนักเรียนใน อ.หางดง                         

จ. เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2548-2552 บรรณาธิการและผู้จัดท าวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
พ.ศ. 2553   ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

 
ประวัติการได้รับทุน 

1. พ.ศ. 2535-2536  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. พ.ศ. 2542-2547  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.)   
3. พ.ศ. 2544   ทุนท าวิจัยที่ USDA-ARS, Honey Bee Breeding, Genetics and 

Physiology Laboratory  รัฐหลุยเซียนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
4. พ.ศ. 2545  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
5. พ.ศ. 2547  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
6. พ.ศ. 2548  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
7. พ.ศ. 2549  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
8. พ.ศ. 2553  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
9. พ.ศ. 2551  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
13. พ.ศ. 2552  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
11. ทุนท าวิจัยจาก สกอ. ปีงบประมาณ 2549 เร่ือง ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าประมงพื้นบ้าน

กุ้งเคยและการแปรรูปในชุมชนบางขุนเทียนและบริเวณใกล้เคียง 
12. ทุนท าวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2552 เร่ือง การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน

ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
13. ทุนท าวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2553 เร่ือง โปรแกรมช่วยการบริหารจัดการเคร่ืองมือ

แพทย์ในโรงพยาบาล 
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กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
1. รูปแบบเพื่อการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 
2. โปรแกรมช่วยการบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
3. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
4. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
5. รูปแบบการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีสากลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
กรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยระดับปริญญาตรี 

1. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อส่วนยอดและเอ็มบริโอของมะละกอ 
2. การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของชาไข่มุก 
3. การผลิตกรดโพรพิโอนิกจากเซลล์ของเชื้อ Propionibacterium freudenreichii TISTR 

446 ที่ถูกตรึงในน้ าล้างซากไก่ 
4. การตรวจสอบมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของไอศกรีม 
5. อิทธิพลของฮอร์โมน kinetin , naphalenacetic acid (NAA) , 6-benzylamino purine 

(BA) และ indoleacetic acid (IAA) ต่อการเจริญของลิลลี่ Lilium spp. 
6. จุลินทรีย์และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อวัวสดจากการฉายรังสีแกมมา 
7. การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของกุ้งเคยโดยเทคนิค RAPD  
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5. บุญมี กวินเสกสรรค์. (2553). พฤติกรรมการท าความสะอาดรวงรังของผึ้งหลวง Apis 
dorsata  Fabricius. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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6. วันทนี สว่างอารมณ์. (2551). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ปรับปรุงบทที่ 1 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : ธนการพิมพ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

7. วันทนี สว่างอารมณ์. (2554). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ปรับปรุงบทที่ 1 , 2 และ 6 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : ไทยพัฒนาการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
งานวิจัย 

1. วันทนี สว่างอารมณ์ อภิชาต ภัทรธรรม อภิชาต เติมวิชชากรและบุญมี กวินเสกสรรค์ . 
2553. (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. ( Ecotourism 
Management of Bang  Khun Thian  Seaside Community, Bangkok Metropolitan) Ph.D 
Dissertation (Technology Management; BSRU) 

2. วันทนี สว่างอารมณ์ และบุญมี กวินเสกสรรค์. (2552). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. (Pattern Development of 
Ecotourism : A Case Study of Bang  Khun Thian  Seaside Community, Bangkok .) ทุนสนับสนุน
การวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2552. 

3. วันทนี สว่างอารมณ์ และวนิดา ชื่นชัน. (2553). การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์กะปิ
บ้านปากคลองพันท้ายนรสิงห์. ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

4. คณกร สว่างเจริญ วันทนี สว่างอารมณ์ อรพิมพ์ มงคลเคหาและประสิทธ์ เวชบรรยง
รัตน(. 2551) .การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ของ กลุ่มสตรีแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์  
ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร.  Development  of  Artificial  Flowers 
Production System : Case Study on Housewife group, Suansom District,  BanPaew , Samutsakorn 
Province .ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ. ปีงบประมาณ 2551 

5. วันทนี สว่างอารมณ์ และพงษ์ศักดิ์ นาคสุวรรณ. (2551). การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ข้อมูลชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน กรุงเทพมหานคร. (Interpretive 
Guiding to Data Communication For Promoting Tourism Potential  Development  in  Bang  
Khung Thian  Seashore Community , Bangkok ) ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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6. สุวรรณา วัฒนาคาม วันทนี สว่างอารมณ์ และเย็นหทัย แน่นหนา. (2549). การบูรณา
การสอนโดยใช้วิธีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม.ทุน
สนับสนุนการวิจัยส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

7. สุวรรณา วัฒนาคาม วันทนี สว่างอารมณ์ และเย็นหทัย แน่นหนา. (2548). ความสนใจ
ในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2548 (The 
Interesting situation science branch selection of students in upper secondary schools in 2335).  
ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

8. วันทนี สว่างอารมณ์ และคณะ. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าประมงพื้นบ้านกุ้งเคย
และการแปรรูปในชุมชนบางขุนเทียนและบริเวณใกล้เคียง . ทุนสนับสนุนการวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการ. 2548 

9. สรายุทธ คาน วันทนี สว่างอารมณ์ และคณะ. (2547). บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเร่ือง
การอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนการ
วิจัยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.2547. 
 
บทความวิชาการ/วิจัย 

1. รูปแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ชุมชนแสนตอแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร. 2553. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 
1 (1):61-69. 

2. เขื่อนไม้ไผ่ :  เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร. 2552. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์.  9 (1): 57-63. 

3. บทความวิจัยเร่ืองการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร. 2551. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 8 (2):138-147. 

4. นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว. 2553. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 7(1) : 
53-64. 

5. บทความวิจัย เ ร่ืองการผลิตและคุณค่าทางอาหารของกะปิ .  2549. ก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์. 6(2): 63-78. 

6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. 2548. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 5(2): 22- 26.  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล                 ดร.นภาพร  แก้วดวงดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
 ชีววิทยา  -  สารสกัดสมุนไพร รักษาป้องกันมะเร็ง 
   -  สัตววิทยา 
   -  เซลล์วิทยาและการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 
 วิชา  

1. ชีววิทยา 1   
2. ชีววิทยา 2 
3. สัตววิทยา 
4. ชีววิทยาของเซลล์ 
5. เทคโนโลยีเซลล์ 
6. เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล 
7. เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
8. โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1    
9. โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
13.  สัมมนาทางชีววิทยา 
11. เทคโนโลยีการน าทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ 
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กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ 
 ระดับปริญญาตรี 

1. นางสาวอนุชิรา  แซ่ตั้ง (2554): การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะพร้าวพวงร้อยโดยใช้
เทคนิค RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

2. นายอนันต์  กัณหา (2554): การวิเคราะห์สายพันธุ์พริกบางช้างโดยเทคนิคพีชีอาร์ 
3. นายนัฏฐพงศ์  อินทร์สมบัติ (2554): การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากชะคราม  
 
ทุนวิจัย 

2333-2336.  “Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Ph.D grant”. 
2334.  “Suranaree University of Technology Ph.D research grant”. 
2335.  “Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Ph.D research grant”. 
2335.  “Scholar for short-term Student Exchange Program (Inbound) by The 

Johns Hopkins University, The Sol Goldman Pancreatic Cancer Research 
Center, Baltimore,  MD, USA.   

2339.   “Bansomdejchaopraya Rajabhat University research grant”. 
 
ต าราประกอบการสอน / เอกสารประกอบการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา ชีววิทยาของเซลล์ 
2.  เอกสารประกอบการสอนวิชา เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
PUBLICATIONS 

1. Kaewdoungdee, N, Rodtong, S. and Yongsawasdikul, J. 2332. The suitable medium 
for histamine production test. Proceedings of the 3rd National  symposium on graduate 
research, July 18-19, Nakhon Ratchasima : 677-678.  

2. Kaewdoungdee, N, Hahnvajanawong, C, Sripa, B and Chitsomboon, B. 2335. 
Cytotoxic Effects of Grape Pomace and Resveratrol on Human Cholangiocarcinoma Cells. 
Proceedings of the 2ndNational symposium on WADA conference, January 17-19, Khon Kaen 
: 79-83. 



102 
 

3. Kaewdoungdee, N, Hahnvajanawong, C, Sripa, B and Chitsomboon, B. 2337.  
Antiproliferation and Apoptosis Induction of Resveratrol and Grape pomace on Human 
Cholangiocarcinoma Cells. Natonal conference: Teaching and Learning of Science Using 
Integrated Approaches : From Local Science to Learning Centers, March 28-31, Chaingrai : 
51.      

4. Kaewdoungdee, N. 2337. Effects of trans-resveratrol and red grape products on 
absorption and liver ultrastructures of mice and cytotoxicity in human cancer cell lines. Journal 
of Information.  8 (2): 68-79.  

5. Kaewdoungdee, N, Hahnvajanawong, C, Sripa, B, Pattanapanyasat, K, Maitra, A and 
Chitsomboon, B. 2337. Apoptosis Induction of Ethanolic Grape Pomace and Resveratrol on 
Human Cancer Cells. Second Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Odysseys 
in Protein Research” Chulabhorn Research Institute Conference Center, September 23-21, 
Bangkok: 34.  
 
ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ 
 อาจารย์สอนและเป็นกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2554 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 
ชื่อ-นามสกุล     นายวรพันธ์ บุญชัย   
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  
 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

1. ชีววิทยา 
2. จุลชีววิทยา 
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. ชีววิทยาระดับโมเลกุล 
5. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 
6. ชีววิทยาของเซลล์ 
7. พันธุศาสตร์ 
8. ชีววิทยา 2 
9. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 
13. วิทยาไวรัส 
11. จุลชีววิทยาทางอาหาร 

 
กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ 
ต ารา /เอกสารประกอบการสอน 
 ไม่มี 
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ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 
1. Research  about  “Optimization for Plasmid Transformation in E. coli HB131 by 

using Electroporation System” (2538 - 2543) 
2. การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอไม้ผลหายากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2549) 
3. การหาภาวะที่เหมาะสมในการน าพลาสมิด pGLO เข้าสู่ E. coli HB131 ด้วยวิธีอิเล็ก

โทรพอเรชัน (2551) 
 
ประสบการณ์ด้านการอบรมทางวิชาการ                             

มีนาคม 2547 การประชุมเชิงปฏิบัติการเ ร่ือง “การตรวจหาเอนไซม์ด้วยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ” ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

มีนาคม 2547 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Virtual Laboratory in gene cloning and 
Expression” ณ บริษัทกิบไทย 

พฤษภาคม 2547 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “cDNA Synthesis and Cloing 
Techniques” ณ บริษัทกิบไทย 

พฤษภาคม 2547 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่อ
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ” ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน นครปฐม 

กรกฎาคม 2547 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอใน
การจ าแนกพืชสมุนไพร”  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรกฎาคม 2548 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “DNA Cloning เทคนิคพื้นฐานที่ควรรู้” 
รุ่นที่ 1  ณ  สถาบันวิจั ยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

กันยายน 2548 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ดีเอ็นเอและเทคโนโลยีชีวภาพ” ณ 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร 

มกราคม 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการเ ร่ือง “PCR คุณเองก็ท าได้” รุ่นที่  2  ณ 
สถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมษายน 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ส าหรับอาจารย์” ณ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



105 
 

พฤษภาคม 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ชีวเคมีของการสังเคราะห์แสง” ณ 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พฤษภาคม 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Protein Bioinformatics” ณ ภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาพันธุวิศวกรรม บันฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มิถุนายน 2549 การสัมมนาวิชาการเร่ือง “นาโนเทคโนโลยี : วิทยาการเพื่ออนาคต” ณ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์               
จ. นครปฐม  

กันยายน 2549  การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Training course on protein structure 
prediction and modeling” ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 

ตุลาคม 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Training course on systems biology” ณ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จ.ปทุมธานี 

ธันวาคม 2549 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Strategies for stem cell research and 
nuclear transfer techniques” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี .มหิดล  จ.นครปฐม 

มีนาคม 2553 การประชุมเชิงปฏิบัติการเ ร่ือง “การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ เชิง
วิวัฒนาการจากข้อมูลทางโมเลกุล” ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

เมษายน 2553 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Regulating biotechnology for the future 
market : law and policy” ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ จ.ปทมุธาน ี

เมษายน 2553 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิคโปร-           
ตีโอมิกส์และการประยุกต์ใช้” ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพแห่งชาติ จ.ปทุมธานี 

มิถุนายน 2551 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Comperative microbial genomics 
workshop”  ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ                  
จ.ปทุมธานี 
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เมษายน 2552 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคโนโลยีการถ่ายยีนในพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์” ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรกฎาคม 2552 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Whole – mount in situ hybridization for 
gene expression analysis” ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

สิงหาคม 2552 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 13” ณ งาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีนาคม 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮ
พลอยด์ของแตงกวาและพริกโดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ” ณ ฝ่าย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 

เมษายน 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Real – time PCR and Application และ 
Development of Molecular Markers for Species Identification” ณ 
ภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

พฤษภาคม 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ : กรณีศึกษาในงานวิจัยกุ้งกุลาด าและสาหร่าย  
สไปรูลิน่า” ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย                   
จ.ปทุมธาน ี

พฤษภาคม 2553 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ” การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคไลบราลีย์
เพื่อค้นหายีนใหม่จากจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ “ณ อาคารไบโอเทค 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

ตุลาคม 2533 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้
เซลล์ยีสต์” ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา. นครปฐม 

กรกฎาคม 2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “Cell Cultures and Bioreactors” ณ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 

 
ชื่อ-นามสกุล     นางสาววนิดา  ชื่นชัน   
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์   
สังกัด     สาขาวิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  

1.  ชีววิทยา 
2.  จุลชีววิทยา 

 
ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรี 

วิชา 
1. ชีววิทยา 1 
2. ชีววิทยา 2 
3.  อนุกรมวิธาน 
4. ชีววิทยาของเซลล์ 
5. จุลชีววิทยา 
6. ไวรัสวิทยา 
7. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
8. จุลชีววิทยาทางอาหาร 
9. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
13. จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 
11. การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพ 
12. นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล 
13. ทรัพยากรปะการังและการจัดการ 
14. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กรรมการท่ีปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี) 

1. ทัศนีย์ ภมรสูตร และผ่องเพชร เสือข า . (2546). การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย่อยแป้ง (The Selection of Bacterial Strains to Compare the 
Starch Digestion Efficiency). 

2. ดวงนภา แก้วพวงและเอกพงศ์ เสถียรคงคา. (2546). การตรวจสอบหาเชื้อราในอาหาร
ชีวจิตประเภทธัญพืช (Determination of Fungi in Food Macrobiotic). 

3. สุชีรา พรหมพฤฒิ. (2546). การปรับปรุงเชื้อราแดงโมแนสคัส (Monascus purpureus) 
โดยวิธีกลายเพื่อผลิตสีในข้าวกล้อง (Oryza sativa Linn.) ในสภาพอาหารแข็ง (Improvement of 
Monascus purpureus by Mutation for the Pigment Production in Solid State Using Oryza sativa 
Linn.). 

4. ฉวี อุ่นอินทร์. (2546). การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในไส้กรอกอีสารที่จ าหน่ายใน
ฝั่งธนบุรี (The Contamination of Salmonella spp. In Fermented Esan Sausage from Thonburi 
Area). 

5. นิภาพร ศิ รินัยและกาญจนา ชิณวงค์ .  (2547). การผลิตกรดโพรพิโอนิกโดยเชื้อ 
Propionibacterium  freudenreichii TISTR 446 จากน้ าทิ้งโรงงานปลากระป๋อง (Production of 
propionic acid by Propionibacterium freudenreichii TISIR 446 from wastewater canned fish 
factory). 

6. นัฐพร เปียรักษา. (2548). ผลของเชื้อรา Gliocaldium virens และเชื้อรา Trichoderma 
harzianum ในการควบคุมเชื้อรา Sclerotium rolfsii (Effect of Gliocladium virens and Trichoderma 
harzianum for Sclerotium rolfsii Control). 

7. มยุรี แก้วพิจิตร. (2548). การเปรียบเทียบเซลล์อิสระกับเซลล์ที่ถูกตรึงโดยใช้ 
Pseudomonas sp. และ Bacillus sp. เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนไขมัน (A Comparison of Single 
Cell and Immobilized Cell by Pseudomonas sp. And Bacillus sp. to Treat Oils in Wastewater). 

8. สุปราณี เลี้ยงดี. (2549). ผลของจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จากดินแปลงปลูกถั่วเหลืองต่อเชื้อรา 
Macrophomina phaseolina (Effect of Antagonistic Microorganisms from Soil of Soybean 
Planting to Pathogenic Fungi Macrophomina phaseolina). 

9. หทัยรัตน์ ไวยสิทธิ์. (2549). ปฏิกิริยาของชนิดจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จากดินแปลงเพาะปลูก
ถั่วเหลืองต่อเชื้อรา Sclerotium rolfsii (Reaction of some Antagonistic Microorganism from Soil of 
Soybean Planting Field to Sclerotium rolfsii). 
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13. อาทิตย์ เกลาพิมาย. (2549). ผลของอุณหภูมิและชนิดสูตรอาหารดัดแปลงเมล็ดพืชต่อ
การเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง (Effect of Temperature Level and Modified Seed Medium to Growth 
of Volvariella volvacea). 

11. สุกัญญา แขมค า. (2553). การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus epidermidis โดยสารสกัดใบ
มะรุม (Inhibition of Staphylococcus epidermidis by Crude Extracted Moringa oliefera Lamk.). 
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ภาคผนวก ค. 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ภาคผนวก ง. 
ประกาศระเบียบข้อบังคับ 

 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เร่ืองรูปแบบการจัดการศึกษาของ
นิสิต นักศึกษาทดลองเรียน 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
ผู้ท่ีมีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้น

ไป  
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“สภา”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“นิสิต”  หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
“นักศึกษา”  หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการ

อ่ืนใดที่ไม่ใช่นิสิต 
ข้อ ๕  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 

(๑)  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 

 A   ดีเยี่ยม    ๔.๐ 
  B+   ดีมาก     ๓.๕ 
  B   ดี      ๓.๐ 
  C+   ดีพอใช้     ๒.๕ 
  C   พอใช้      ๒.๐ 
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  D+   อ่อน    ๑.๕ 
  D   อ่อนมาก    ๑.๐ 
  E   ตก    ๐.๐ 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียน
และนับหน่วยกิตในการจบ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านิสิต 
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน “E” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมในเนื้อหาวิชาที่เทียบได้กับมาตรฐานรายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่ การ
ฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็น “PS” กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “E” สามารถเปลี่ยนไป
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นแทนได้  

ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นิสิต นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่  

(๒)  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมิน  ความหมายของการประเมิน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม  
  P (Pass)     ผ่าน 
  F (Fail)     ไม่ผ่าน 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม  
รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบ
ได้ หรือให้เข้ารับการฝึกอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน 

ข้อ ๖ สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีดังนี้ 
 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  

(๒) นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
(๓) นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
(๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 
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PS (Pass with Satisfaction) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน 
“E” ให้สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็น “PS” 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียนให้ผล
การประเมินเป็น “P” 

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙  นิสิต นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาที่ซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่ เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญา
ไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิต เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ยกเว้นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่ภาคเรียนที่สอบได้ ในรายวิชานั้น
ถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ให้เรียนซ้ าได้ 

ข้อ ๑๐ การหาระดับคะแนนเฉลี่ย 
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็น

เลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “I” ยังไม่น าหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย 

(๒) กรณีสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอ่ืน ไม่ต้องนับ
หน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย 

(๓) กรณีที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ากับวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรเทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่
เรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น แล้วให้เปลี่ยนรายวิชาที่เรียนซ้ านั้น ให้ได้รับผลการเรียนเป็น “Au” 
 ข้อ ๑๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

(๑) มีความประพฤติดี 
(๒) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภาก าหนดให้เรียน

เพิ่ม 
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(๓) ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(๔) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่

ต่ ากว่า ๖ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี
เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

(๕) มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกัน
ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา) มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๘ 
ภาคการศึกษาปกติในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียน
หลักสูตร ๔ ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ในกรณีเรียนหลักสูตร 
๕ ปี  

ท้ังนี้ ยกเว้นโครงการพิเศษท่ีจัดการศึกษานอกท่ีตั้งให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยโครงการน้ัน ๆ  

ข้อ ๑๒ การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา  
  นิสิต จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผลการเรียนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ ๒ นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน 

(๒) ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียน 

(๓)  นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า ๑.๘๐ 

(๔)  มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔ ปี ติดต่อต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี และ
ครบ ๘ ปีติดต่อกัน ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ 
ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ กรณีหลักสูตร ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ ๘ กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด แต่ยัง
ได้ระดับคะแนนสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ในรายวิชาการเตรียมฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนับจ านวนภาคเรียนให้นับตั้งแต่เร่ิมเข้า
เรียน 
 ข้อ ๑๓ เมื่อนิสิต นักศึกษาเข้าเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แล้ว และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
ท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑.๕หรือ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดสภาพการเป็นนักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
 ข้อ ๑๔ นิสิต นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้นั้น
ได้รับผลการเรียน “E” หรือ “F” ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัย
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี  
 ข้อ ๑๕ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) เมื่อครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(๒) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง 
๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

(๓)  สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” หรือ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับ
คะแนน หรือไม่ได้ “F”ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

 ส าหรับผู้ที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับหน่ึง แต่มีรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตนิิยมอันดับสอง 

 (๔) นิสิต มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 

 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี
และไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้  
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-----------------------------  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอน
หรือเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้น
ไป 
  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“นิสิต” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษา อบรม ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก

รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ

รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
“การยกเว้นการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เคยศึกษามาแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่าย
เทียบได้ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมา
ใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ ศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือประสบการณ์การ
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ท างาน มาขอประเมินเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อขอยกเว้นไม่ต้องเรียน
รายวิชานั้นอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ข้อ ๔ รายวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน ต้องสอบได้หรือ
เคยศึกษา ฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเร่ิมนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดท้ายที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์การ
ท างานเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประเมิน 
 ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิได้รับโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน ได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่งยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการ
เป็นนิสิตนักศึกษา แล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่ 

(๒) ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(๓) ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ

อ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตภาคปกติ 

(๔) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
อ่ืน 

ข้อ ๖ เงื่อนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 
(๑)  ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืน 

อย่างใดอย่างหนึ่ง  
(๒) ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า

ด้วยการประเมินผลการศึกษา 
(๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย

กิตที่ขอโอน 
(๔) การเทียบโอน จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สาม 

ใน สี่ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของ
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หน่วยกิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการ
เทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นการเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
(๓) ผู้ที่ผ่ านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม หรือมี

ประสบการณ์การท างาน 
ผู้มีสิทธิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าส าหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าส าหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๘ เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน 
(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และ B ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 
(๒) การขอยกเว้นการเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์การท างาน ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการหรือ
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรียน โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา 
หรือปริญญาตรี ในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาพิจารณา 

(๔) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่ าซึ่งก าหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมี
เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีการศึกษา 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนิสิตนักศึกษา 
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียนตามข้อ ๘ (๓) ให้
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นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียน
เป็นรายวิชา 
 ข้อ ๙ ผู้ที่จะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน ต้องกระท าให้เสร็จสิ้น
ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐ การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) นิสิตภาคปกติให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาค
เรียน 

(๒) ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นับจ านวน
หน่วยกิตได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 

(๓) การโอนผลการเรียนของนิสิต นักศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและมีผลการเรียน นิสิต นักศึกษาตามข้อ ๕ (๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเน่ืองกัน 
 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะโอนหรือเทียบโอน นิสิต นักศึกษา เข้า
ศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิต นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ ๑๒ การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือ ยกเว้นการเรียน ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอน
หรือเทียบโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
(ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษาของนิสิต – นักศึกษา ทดลองเรียน 
--------------------- 

 ด้วยนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ในการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นสังคมฐานความรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศักยภาพทางการแข่งขัน
ระดับประเทศ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว 
 อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2547 เร่ือง มอบอ านาจให้อธิการบดี 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุม
คร้ังที่ 22 /2553 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยใน
การประชุมคร้ังที่ 8 /2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จึงก าหนดให้จัดรูปแบบการศึกษาของนิสิต 
นักศึกษาทดลองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 

1. นิสิต นักศึกษาทดลองเรียนหมายถึง บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในรายวิชาของ
หลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน โดยยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าเป็นนิสิต 
นักศึกษา โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 นิสิต นักศึกษาทดลองเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

1.2 นิสิต นักศึกษาทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีในปีสุดท้าย 

2. การลงทะเบียนเรียนส าหรับนิสิต นักศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 นิสิต นักศึกษาทดลองเรียนระดับปริญญาตรี กรณีเป็นนิสิตให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 

22 หน่วยกิต และกรณีเป็นนักศึกษาให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
2.2 นิสิต นักศึกษาทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา กรณีเป็นนิสิตให้ลงทะเบียนได้ไม่

เกิน 15 หน่วยกิต และกรณีเป็นนักศึกษาให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
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3. ให้นิสิต นักศึกษา ทดลองเรียนช าระค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ืองการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิต นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 และ ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติ พ.ศ. 2549 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าประกันของเสียหาย 

4. เมื่อนิสิต นักศึกษาทดลองเรียน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นนิสิต นักศึกษาและ
สมัครเข้าเป็นนิสิต – นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถโอนผลการเรียนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการโอน
หรือเทียบโอน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 

ทั้งนี้ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 / 2551 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2552 

 
(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน) 

อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา 
……………………………. 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุด
ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่นิสิต ตามมติของคณะกรรมการที่ประชุมคณบดีในการ
ประชุมคร้ังที่ 3/2553 วันที่ 3 มีนาคม 2553 และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 13/2553 วันที่ 13 มีนาคม 2553 ในการก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผู้ที่มีผล
การเรียนสูงสุดของสาขาวิชา 

อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความมาตรา 27 และ31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดี ที่ 1/2547 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และสิ่งที่
อ้างถึง จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาดังนี้ 

1. การพิจารณาทุนการศึกษาให้พิจารณาผลการเรียนดังนี้ 
1.1 ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง(หลังอนุปริญญา)  
1.2 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  
1.3 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 หรือ 8 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี  

2. การพิจารณาผลการเรียน 
2.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2 ต้องไม่มีผลการเรียน D+ หรือ D หรือ E หรือ F หรือ I หรือ PS  
2.3 กรณีที่มียกเลิกรายวิชา (W) ต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาต่างๆรวมกันไม่น้อยกว่า 

18 หน่วยกิต 
3. การพิจารณาทุนให้สาขาวิชาละ 1 ทุน กรณีที่มีผู้ได้ผลการเรียนเท่ากันให้คณะกรรมการ

สาขาวิชาเป็นผู้ตัดสินเลือก 1 คน 
4. กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็นแขนงวิชา/วิชาเอกให้ทุนการศึกษาแขนงวิชา/

วิชาเอกละ 1  ทุน 
5. ทุนการศึกษาให้เป็นเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีหน้าที่ประมวลรายชื่อ เสนอต่อที่ประชุม
คณบดี คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และประกาศชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553 

 
(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน) 

อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2552 

------------------------------------------  
  โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นการสร้างสังคมฐานความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน์และศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ 

อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผล
การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 
และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2547 เร่ือง มอบอ านาจให้อธิการบดี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และมติ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 8/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จึงประกาศ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
เกณฑ์การเทียบโอน 

 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษามีเกณฑ์ ดังนี้ 
ข้อ 1. ข้าราชการ 

ให้พิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศที่ครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
1.1 ข้าราชการหรือพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนขึ้นอยู่กับต าแหน่ง และอายุ

ราชการที่ด ารงต าแหน่งน้ัน โดยเทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
1.2 ต ารวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ที่ด ารงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต  
1.3 ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
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ข้อ 2. สายการเมือง 
2.1  พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่ 
 ข้าราชการฝ่ายการเมือง (การด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ) ได้แก่ นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ต้น 

 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา พิจารณา
เทียบให้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต  

2.2  พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่  
 ข้าราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รอง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ รองประธานสภา ประธานที่ปรึกษา ที่
ปรกึษา นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 

สมัยที่หนึ่ง  เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
สมัยที่สอง  เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต 
สองสมัยขึ้นไป เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

 
ข้อ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ให้อนุโลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ 
 
ข้อ 4. หน่วยงานภาคเอกชน 

4.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้เจ้าของกิจการต้องมีใบจด
ทะเบียน ใบทุนเรือนหุ้น ภาพถ่าย อายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
เช่น ขนาดธุรกิจ จ านวนพนักงานในสถานประกอบการ ระยะเวลาประกอบการ และอ่ืน ๆ ทั้งนี้
เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

4.2 ส าหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคล
นั้น ๆ และระยะเวลาการท างาน ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

4.3 กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน นักแปล และอ่ืน ๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฏ เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
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ข้อ 5. นักบวชทุกศาสนา  
เทียบได้ไม่เกิน  24 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับสมณศักดิ์ หรือต าแหน่งที่ได้รับในศาสนานั้น ๆ 

และจ านวนปีที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
 

หมวดท่ี 2 
วิธีประเมินความรู้ 

 วิธีการประเมินความรู้ เพื่อการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมิน
ความรู้โดยอาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานหรืออาจจะใช้ทั้ง 2 
วิธีร่วมกันก็ได้ ส าหรับวิธีการประเมิน มีดังน้ี 
ข้อ 1 การประเมินโดยการทดสอบ 

ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลาย
วิธีร่วมกันก็ได้ ส าหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดังนี้ 

1.1 การสอบข้อเขียน 
 การสอบข้อเขียนนี้จะก าหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อวัดความรู้ด้านเนื้อหา 

หรือความส าเร็จของผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ 
โดยข้อสอบที่สร้างขึ้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา และต้องสอบได้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย/คณะสาขาวิชาก าหนด 

1.2 การสอบปากเปล่า 
 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเทียบความรู้ โดย

คณะกรรมการของสาขาวิชา ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มีการ
อภิปรายหรือตอบค าถาม ตามเนื้อหาสาระในค าอธิบายรายวิชานั้น ๆ 

1.3 การทดสอบทักษะปฏิบัติ 
 การสอบทักษะปฏิบัติเป็นการสอบทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาที่

ขอเทียบความรู้ได้สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบทักษะ 
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ 

1.4 การทดสอบอื่น ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะเห็นชอบ 
 มหาวิทยาลัย/คณะอาจจะก าหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพื่อ

เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชา 
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1.5 การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ  
 การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นการน าผลการศึกษาหรือการ

ฝึกอบรมมาขอเทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของ
สาขาวิชา พิจารณาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.5.1 ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง 
1.5.2 ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (1 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง) 
1.5.3 เน้ือหาของหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร 
1.5.4 วิธีการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม 

 
ข้อ 2 การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลักฐานแสดง
ความรู้ และประสบการณ์การท างานเพื่อขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/
แนวทางในการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้ 

2.1 หลักฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
 หลักฐานที่แสดงความรู้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวิดิทัศน์ แผ่นพับ 

พิมพ์เขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรือตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบ
โอนความรู้ จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง รางวัล 
สิทธิบัตร บันทึกการฝึกวิชาทหาร ค าอธิบายเน้ือหาวิชาการฝึกอบรม เป็นต้น 

2.2 ขั้นตอนของการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
2.2.1 การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่จะขอเทียบ

ความรู้ โดยนิสิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมาก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู้
ของตนที่มีอยู่สามารถเทียบได้กับรายวิชาในตามหลักสูตรที่ต้องการเทียบความรู้ 

2.2.2 การรวบรวมหลักฐานร่องรอย ที่แสดงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ตรงกับ
ค าอธิบายรายวิชา 

2.2.3  การบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบหลักฐานร่องรอย  
2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะต่าง ๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน ของ

นิสิตนักศึกษา โดยก าหนดให้เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ที่ขอเทียบเป็นผู้ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถ้าความรู้ตามที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคล้องกับ
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สาระในค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบ ก็จะให้นิสิตนักศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานได้รับการเทียบ
ความรู้ในรายวิชานั้น แต่ถ้าผู้ประเมินตัดสินว่าความรู้ที่แสดงนั้นไม่เพียงพอก็จะไม่ให้ได้รับการ
เทียบความรู้ หรืออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษาเทียบแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการ
อ่ืนๆ เช่น การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ  
 
ข้อ 3 การตัดสินผลการประเมิน 

3.1  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้ และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์
ผู้สอน ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้ และอาจารย์ที่มีความรู้ในรายวิชานั้น 

3.2  การตัดสินผลการประเมินความรู้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

หมวดท่ี 3 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
ข้อ 2. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับ

การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ข้อ 3. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 4. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ต้องได้ รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ

คะแนน C หรือ แต้มระดับคะแนน 2.33 ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และให้
บันทึกผลของรายวิชาที่เทียบในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่น ามาคิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 5. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 6. นิสิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
ข้อ 7. เทียบโอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และการนับ

หน่วยกิตต่อภาคเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 8. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่

เกินชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 
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หมวดท่ี 4 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
ข้อ 2. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ

การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ข้อ 3. วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การ

ตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 4. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มคะแนน 

3.33 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 5. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 6. จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยกิต รวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับโอนแล้วต้อง
มีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

ข้อ 7. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ได้ไม่เกินชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ  
 

หมวดท่ี 5 
เงื่อนไขการเทียบโอน 

ข้อ 1. ผู้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ต้องกระท าให้
เสร็จสิ้นใน 1 ปีการศึกษา 

ข้อ 2. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

ข้อ 3. ผู้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ข้อ 4. ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศ
นี้ และประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
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ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

 
(รองศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน) 

อธิการบดี 
ประธานสภาวิชาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
 

ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจาณาข้อมูล
ประกอบ ดังนี ้
ข้อ 1. ข้าราชการ 

ให้พิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศที่ครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
1.1 ข้าราชการพลเรือนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน  24 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่ง 

และอายุราชการที่ด ารงต าแหน่งน้ัน 
1.2 ต ารวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศที่ด ารงอยู่ 

สิบตรี–สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี–จ่าสิบเอก/ 
เทียบเท่าและดาบต ารวจ/เทียบเท่า เทียบให้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
ร้อยตรี – ร้อยโท/เทียบเท่า เทียบให้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
ร้อยเอก/เทียบเท่า เทียบให้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
พันตรี – พันโท/เทียบเท่า เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต 
พันเอก/เทียบเท่าขึ้นไป เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

1.3 ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ   เทียบให้ไม่เกิน  24 หน่วยกิต 
 
ข้อ 2 สายการเมือง 
 2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมือง 

เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี  เทียบให้ไม่เกิน  18 หน่วยกิต 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี เทียบให้ไม่เกิน  24 หน่วยกิต 

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ เทียบให้ไม่เกิน  33 หน่วยกิต 
ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เทียบให้ไม่เกิน  42 หน่วยกิต 
สมาชิกวุฒิสภา  เทียบให้ไม่เกิน  42 หน่วยกิต 

 2.2 พิจารณาตามวาระสมัย 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
  สมัยแรก เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
  สมัยที่สอง เทียบให้ไม่เกิน 33 หน่วยกิต 
  สมัยที่สาม เทียบให้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต 
  สี่สมัยขึ้นไป เทียบให้ไม่เกิน 42 หน่วยกิต 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจ า ส.ส. / ส.ว. เทียบให้ไม่เกิน  18 หน่วยกิต 
ผู้ช่วย ส.ส. หรือ ส.ว. เทียบให้ไม่เกิน  18 หน่วยกิต 
เลขานุการ ส.ส. และ ส.ว. เทียบให้ไม่เกิน  18 หน่วยกิต 
เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผู้ช่วยประธานวุฒิสภา  เทียบให้ไม่เกิน   18 หน่วยกิต 

 2.3 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
2.3.1 สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และอื่น ๆ 
 สมัยที่หนึ่ง เทียบให้ไม่เกิน  18 หน่วยกิต 
 สมัยที่สอง เทียบให้ไม่เกิน  21 หน่วยกิต 
 สองสมัยขึ้นไป เทียบให้ไม่เกิน  24 หน่วยกิต 

2.3.2 ประธานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต่ า ง ๆ  เช่น  ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

2.3.3 ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษาต่าง ๆ พิจารณาเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่ท างานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
 
ข้อ 3. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ส าหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ 
และพิจารณาตามอายุงาน ดังนี้ 

อายุงานต่ ากว่า 5 ปี เทียบให้ไม่เกิน   9  หน่วยกิต 
อายุงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี เทียบให้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
อายุงานมากกว่า 8 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี เทียบให้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
อายุงานมากกว่า 13 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี เทียบให้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
อายุงานมากกว่า 12 - 15 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เทียบให้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต 
อายุงานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เทียบให้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ. 
การด าเนินการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตร และโครงการวิพากษ์หลักสูตร  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
- รายงานการประชุมหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 



147 
 

 



148 
 

 



149 
 

 

 
 
 
 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
 

 



156 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

 
 
 
 



158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
ตารางเปรยีบเทียบการแก้ไขหลักสูตร 
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