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เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ต้อง มุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต   โดยมีหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน   
และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้  
ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



   

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๔  
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 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๑.  ชื่อสาขา/สาขาวิชา  

ช่ือสาขา   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ช่ือสาขาวิชา  ๑.๑   คณิตศาสตร ์

    ๑.๒   เคมี 
    ๑.๓   ชีววิทยา 
    ๑.๔   ฟิสิกส ์
 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

๒.๑  คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

   วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Mathematics) 

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

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
   วท.บ. (เคม)ี 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Chemistry) 
   B.Sc. (Chemistry) or B.S. (Chemistry) 

๒.๓  ชีววิทยา  
ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

   วท.บ. (ชีววิทยา) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biology) 

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

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิิกส์) 
   วท.บ. (ฟสิิกส์) 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physics) 
   B.Sc. (Physics ) or B.S. (Physics) 
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๓.  ลักษณะของสาขา 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural sciences) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นพบ

ความจริงในธรรมชาติโดยการต้ังคําถามเชิงวิทยาศาสตร์และใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และทัศนคติ
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ ตีความ ใช้พลังเหตุผลและระบบตรรกศาสตร์ในการสรปุ
เป็นความรู้ ทฤษฎี  และกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งที่เรียกว่ากฎธรรมชาติ (Natural law) เพื่อ
อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งเหล่าน้ัน ความรู้วิทยาศาสตร์ถือว่ามีความน่าเช่ือถือสูงมากเพราะความ
เป็นสภาวะวิสัย (Objectivity) แม่นตรง และสามารถพิสูจน์ซ้ําได้ ส่วนคณิตศาสตร์ (mathematics)  
เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ  ได้ชัดเจน  มีหลักการที่ถูกต้องเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยใช้
แนวคิดเชิงปรัชญา โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์จนอาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เปน็
รากฐานที่สําคัญของศาสตร์ทั้งปวง ความน่าเช่ือถือ และความแม่นยําในการค้นพบความจริงของธรรมชาติใน
สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมที่อํานวยประโยชน์สุข
มหาศาลต่อคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ดังที่ประจักษ์ให้เห็นทั่วไปลักษณะสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในภาพรวมแสดงได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

           

            

 
ระบบรากฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 

             
ผลไมหรือประโยชนที่พึงไดเกิดจากการประยุกต
ความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรบนฐานความ
เขาใจธรรมชาติอยางลึกซึ้งและความคิดสรางสรรค
ผนวกกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

จากฐานความรูรวมกันเกิดการพัฒนาแตกกิ่งกาน
เปนสาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร 

โคนตนไม  หมายถึงความรูที่ เปนฐานรวมกันใน
การศึกษาธรรมชาติดานกายภาพและชีวภาพโดยเฉพาะ
กลุมวิชาพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

ระบบรากที่เขมแข็งเกิดจากการพัฒนาพลังความคิด 
พลังเหตุผล ทัศนคติวิทยาศาสตร  ตรรกวิทยา และศิลป
ศาสตร จนเกิดปญญาในการเขาถึงความจริงที่มีอยูแลว 
และการคนพบความรูใหมดวยตนเอง 
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การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์อาจเปรียบได้กับการเจริญเติบโตของต้นไม้  
รากดีทําให้พืชเจริญเติบโตดีจนผลิดอกออกผลได้ฉันใด รากฐานที่ดีของวิทยาศาสตร์ย่อมทําให้วิทยาศาสตร์
เจริญเติบโตดี ดังน้ันหลักวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทําให้พัฒนาทัศนคติวิทยาศาสตร์ รวมกับวิชาปรัชญาและภาษาอังกฤษช่วยให้นักศึกษา
เข้าถึงแหล่งความรู้ เข้าใจเนื้อหารู้จักคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์จนถึงระดับค้นพบความรู้ใหม่เพื่อ
ประยุกต์ในกิจการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ 

ในปัจจุบันการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและมี
ความหลากหลาย ดังน้ันเพื่อให้การผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์บรรลุมาตรฐานนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถอย่างเหมาะสม อีกทั้ง
เพื่อให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตนได้ การจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งและ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งน้ีแต่ละสถาบันควรพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกัน 

๓.๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปอธิบายศาสตร์ต่างๆ 

ได้ชัดเจน มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คณิตศาสตร์สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าไม่มี
ความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยใช้แนวคิดเชิงปรชัญา โครงสร้างนามธรรม และการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ 
จนอาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นรากฐานที่สําคัญของศาสตร์ทั้งปวง ทฤษฎีต่างๆ ในทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ถ้าสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์จะทําให้ทฤษฎีเหล่าน้ันเป็นที่ยอมรับเช่ือถือและนาํไปอา้งองิได้ 

การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จึงเป็นไปเพื่อให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาทางด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึน
ในโลกได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนําความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา
เหล่าน้ัน 

รายละเอียดของหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้บริสุทธ์ิ
หรือองค์ความรู้ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในศาสตร์อื่นได้ ซึ่งแต่ละสถาบันอาจกําหนดช่ือ
สาขาวิชาและช่ือปริญญาแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในกรอบนี้ได้ 

๓.๒  สาขาวิชาเคมี  
วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนของสสาร มุ่งศึกษา และทําความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัวเรา
ดังน้ันการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับสสารและกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนต้ังแต่ระดับอะตอม โมเลกุล จนถึงสสาร 
ในระดับมหภาค สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
มีทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่นๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
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วิชาเคมีแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังน้ี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์และ
ชีวเคมี นอกจากน้ียังมีสาขาย่อยๆ ทางเคมีที่มีลักษณะของการนําความรู้ทางเคมีไปบูรณาการกับวิชาอื่นเช่น 
เคมีเวชภัณฑ์ เคมีสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีเกษตร เป็นต้น 

๓.๓  สาขาวิชาชีววิทยา  
วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของ

ชีวิตพัฒนาการด้านความคิด พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น ฟิสิกส์ เคมี 
ธรณีวิทยา เป็นต้น ช่วยให้นักชีววิทยาสามารถเข้าใจสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต
(Phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถนําไปอธิบายพฤติกรรมของชีวิตและพฤติกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ถึงแก่นแท้ของความจริงมากย่ิงข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือมีความเข้าใจ
ได้ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต (Level of biological organization) และสุดท้ายเกิดความสํานึก
และตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ดํารงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต 

การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจําเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยา
ข้ันพื้นฐาน ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถนําไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนําไปประยุกต์กับศาสตร์อื่นเพื่อความทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเพื่อประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  

๓.๔  สาขาวิชาฟิสิกส ์
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทาง

กายภาพต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลที่เช่ือมโยงตรงกัน เพื่อทําความเข้าใจ  
อธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์น้ันๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธีทาง
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้ังแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐานไปจนถึงระบบ
ขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคําตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากน้ีความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ต่างๆ  สามารถนําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ วิชาฟิสิกส์น้ีมีความเกี่ยวข้อง
และหรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์ในทาง
การแพทย์แขนงต่างๆ เป็นต้น 

๔.  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะของบัณฑิตต้องมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวิชาจะมีลกัษณะร่วมกัน ดังน้ี 
๔.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
๔.๒  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ

สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
๔.๓  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๔.๔  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและ
มีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
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๔.๕  มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

๔.๖  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
๔.๗  มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

นําเสนอข้อมูล 
๔.๘  มีความสามารถในการบรหิารจัดการและทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 
๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้านที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

๕.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(๒)  มีระเบียบวินัย 
(๓)  มีจิตสํานึกและตระหนกัในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(๔)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(๕)  มีจิตสาธารณะ 

๕.๒  ด้านความรู้ 
(๑)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร ์
(๒)  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี 

ในศาสตร์เฉพาะ 
(๓)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(๔)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจาํวัน 

๕.๓  ด้านทักษะทางปญัญา 
(๑)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง 

วิทยาศาสตร ์
(๒)  นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 

 ถูกต้องและเหมาะสม 
(๓)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๕.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(๑)  มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานรว่มกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 
(๒)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพฒันาตนเองและพฒันางาน 
(๓)  สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 



มคอ.๑ 

 
๖ 

 
 

๕.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ 

 แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
(๒)  มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(๓)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง 

 เหมาะสมและจําเป็น 
(๔)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
๖.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๗.  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
โดยแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสร ี

๗.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  

     โดยแบ่งเป็นวิชาแกน และวิชาเฉพาะด้าน ดังน้ี 
๗.๒.๑  วิชาแกน  ประกอบด้วย  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี

จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
๗.๒.๑.๑  ทุกสาขาวิชาต้องเรยีนกลุ่มวิชาแกน โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  ดังน้ี 
   -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต   
   -  กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต   
   -  กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต   

๗.๒.๑.๒  แต่ละหลักสูตรต้องจัดใหม้ีรายวิชาแกนใน  ๔ กลุ่มวิชาตามข้อ ๗.๒.๑.๑ 
เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย ๒ กลุ่มวิชา โดยมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต ตามเอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร 

๗.๒.๒  วิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย วิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชาเฉพาะด้านเลือก
จํานวนหน่วยกิตในหมวดนี้รวมกับจํานวนหน่วยกิตในข้อ  ๗.๒.๑  ต้องไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  

๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสร ี                ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง  ๔  สาขา  สามารถสรุปได้ดังตารางที ่ ๑ 
 
ตารางที ่ ๑  โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง  ๔  สาขาวิชา 
 

โครงสร้าง 
จํานวนหน่วยกิตข้ันตํ่า 

คณิตศาสตร์ เคม ี ชีววิทยา ฟิสิกส ์

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ  ๘๔ ๘๔ ๘๔ ๘๔ 

     ๒.๑  วิชาแกน  ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

     ๒.๒  วิชาเฉพาะด้าน  * * * * 

๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี ๖ ๖ ๖ ๖ 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

 
* จํานวนหน่วยกิตเมื่อรวมกับวิชาแกนแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  

 
๘.  เน้ือหาสาระสาํคัญของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ในเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ได้กําหนดหัวข้อรายวิชารวมถึงจํานวนหน่วยกิต
ที่ต้องมีในหลกัสูตร โดยแยกรายวิชาออกเป็น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลอืก  

๘.๑   วิชาแกน    ต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปน้ี  

คณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
เคมีทั่วไปหรือพื้นฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
ชีววิทยาทั่วไปหรือพื้นฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพื้นฐาน  (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปน้ี 
  คณิตศาสตร์   
   จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต   
   ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

(๑)  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชัน   
(๒)  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์   
(๓)  ปริพันธ์และการประยกุต์   
(๔)  อนุกรมอนันต์  
(๕)  ฟังก์ชันหลายตัวแปร   
(๖)  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟงัก์ชันหลายตัวแปร   
(๗)  อนุพันธ์ย่อย  
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๘ 

 
 

เคมี (ทฤษฎี) 
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต   
  ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า  ๗  หัวข้อ :   

(๑)  โครงสร้างอะตอม    
(๒)  ปริมาณสารสัมพันธ์    
(๓)  พันธะเคมี   
(๔)  สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานสิชัน   
(๕)  ก๊าซ   
(๖)  ของเหลว  สารละลาย   
(๗)  ของแข็ง   
(๘)  อุณหพลศาสตร์   
(๙)  จลนพลศาสตร์   
(๑๐)  สมดุลเคมี  กรด – เบส  
(๑๑)  เคมีไฟฟ้า   
(๑๒)  เคมีนิวเคลียร์   
(๑๓)  เคมีอินทรีย์   
(๑๔)  เคมีสิง่แวดล้อม 

 เคมี (ปฏิบัติการ)  
 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต   
 ประกอบด้วย  การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคม ีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการทดลอง
ที่สอดคลอ้งกบัหัวข้อในวิชาเคมีทฤษฎี 
 ชีววิทยา (ทฤษฎี) 

 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต   
 ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปน้ี :  

(๑) สมบัติของสิ่งมีชีวิต  การจัดระบบสิ่งมีชีวิต  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์   
(๒) สารเคมีของชีวิต  
(๓) เซลล์และเมแทบอลิซึม  
(๔) พันธุศาสตร์ 
(๕) กลไกของวิวัฒนาการ  
(๖) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
(๗) โครงสร้างและหน้าที่ของพชื  
(๘) โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์  
(๙) นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  

 ชีววิทยา (ปฏิบัติการ) 
 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต   
 ประกอบด้วยเนื้อหาทีเ่กี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์และมีการทดลองทีส่อดคลอ้งกบัหัวข้อใน
วิชาชีววิทยาทฤษฎี 
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 ฟิสิกส์ (ทฤษฎี) 
 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต   
 ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อยได้แก่   

(๑) กลศาสตร์   
(๒) การสั่นและคลื่น 
(๓) อุณหพลศาสตร์  
(๔) ของไหล  
(๕) สนามไฟฟ้า   
(๖) สนามแมเ่หล็ก   
(๗) แสง  
(๘) เสียง  
(๙) ฟิสิกส์ยุคใหม ่

  ฟิสิกส์ (ปฏิบัติการ) 
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต   
  ประกอบด้วยเนื้อหาทีเ่กี่ยวกับการทดลอง ที่สอดคล้องกับหวัข้อตามวิชาทฤษฎี 
 

๘.๒  วิชาเฉพาะดา้นบังคับ 
๘.๒.๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     ประกอบด้วยเน้ือหาหลักท่ีจําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
ดังน้ี   

หลักการทางคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
พีชคณิตเชิงเส้น ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
แคลคูลัส  (เน้ือหาในระดับสูงกว่าวิชาแกน) ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
สมการเชิงอนพุันธ์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
พีชคณิตนามธรรม ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ตัวแปรเชิงซอ้น ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ความน่าจะเป็นและสถิติ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปน้ี 
  

หลักการทางคณิตศาสตร์  
   จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์
และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น 
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  พีชคณิตเชิงเส้น  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ 
ระบบสมการเชิงเส้นและการดําเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเสน้ ค่าเฉพาะและเวกเตอรเ์ฉพาะ 
การประยุกต์ 
  แคลคูลัส 
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ที่มีเน้ือหาในระดับสูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ในวิชาแกน
ประกอบดว้ยหัวข้อต่อไปน้ี ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์
ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน  ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ  
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
  สมการเชิงอนุพันธ์  
   จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หน่ึง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรม ฟูเรียร ์ 
ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี ระบบจํานวนจริง         
ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์      
รีมันน์ อนุกรมของจํานวนจริง      
  พีชคณิตนามธรรม  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  กรุป  ริง  ฟิลด์  และ 
การประยุกต์  
  ตัวแปรเชิงซ้อน      
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  ระบบจํานวนเชิงซ้อน   
การหาอนุพันธ์  การหาปริพันธ์  อนุกรมลอเรนต์  ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชงิเส้น การประมาณค่าในช่วง   
การประมาณค่ากําลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงแบบสุ่มที่สําคัญ  การประมาณค่า  ช่วงแห่งความ
เช่ือมั่น  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอย  ค่าสหสัมพันธ์  การทดสอบ 
ไคสแควร์  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  
  สัมมนา  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต หมายถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการในสาขา
คณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
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 โครงงาน   
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความ
ทางวิชาการได้ 
 

๘.๒.๒  สาขาวิชาเคมี 
ประกอบด้วยเน้ือหาหลักท่ีจําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต  ดังน้ี  
  

กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส ์(ทฤษฎีและปฏิบัติการ)   ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีอนินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)  ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีอินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีวิเคราะห ์(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
กลุ่มชีวเคม ี(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
กลุ่มเคมีสหวิทยาการ(ทฤษฎี  และหรือปฎิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปน้ี 
   กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส ์
     (๑)  บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปน้ี: กฎทางอุณหพลศาสตร์  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลกลไกของปฏิกิริยา  
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล และการทํานายสมบัติของสาร 
  ปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิตในหัวข้อ  ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  เช่น การหา
ค่าความร้อนของปฏิกิริยา  อันดับปฏิกิริยา  การหาค่าคงที่อัตรา  การวัดสมบัติทางกายภาพ เป็นต้น 
  (๒)  รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ  เช่น  เคมีนิวเคลียร์  เคมีคอลลอยด์ เคมีพื้นผิว  
สมดุลเคมี  ไฟฟ้าเคมี  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุล  เคมีคํานวณ  เคมีเชิงแสง  อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ  
(Statistical thermodynamics) และการเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น 
  กลุ่มเคมีอนินทรีย์  
  (๑) บังคับ  ทฤษฎี  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต:  ทฤษฎีกรุปสมมาตรและพอยท์ 
กรุป  สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล  สัญลักษณ์เทอม  ของแข็งอนินทรีย์  โครงสร้างผลึก   
เคมีโคออดิเนชัน  ทฤษฎีสนามผลึกและสารประกอบเชิงซ้อน  และกลไกปฏิกริิยา  
  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกิต  สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การสังเคราะห์และ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารอนินทรีย์   สารประกอบเชิงซ้อน   ออร์แกนโนเมทัลลิก  สเปกโทรสโกปี
ของสารอนินทรีย์ 
 (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ  เช่น  การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพบางประการของสารอนินทรีย์  ปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อน  การวิเคราะห์โครงสร้างของ
สารประกอบเชิงซ้อน  สารอนินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น 



มคอ.๑ 

 
๑๒ 

 
 

 กลุ่มเคมีอินทรีย์  
 (๑)  บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต: โครงสร้างหมู่ฟังก์ชันและสเตอริโอ
เคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยา การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์อย่างง่าย  
  ปฏิบัติการ ๑ หน่วยกิต ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี ได้แก่ เทคนิคการแยกสารอินทรีย์
และการทําให้บริสุทธ์ิ ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย  
  (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ  เช่น  สเปกโทรสโกปี และการประยุกต์ทางเคมี
อินทรีย์  เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย์ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์  สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารเฮเทอโรไซคลิก 
เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์  เป็นต้น 
  กลุ่มเคมีวิเคราะห์  
  (๑) บังคับ ทฤษฎี จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิตในหัวข้อต่อไปน้ี:  
หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและการวิเคราะห์ทาง
ไฟฟ้าเคมี  
  ปฏิบัติการ  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต  โดยมีหัวข้อที่สอดคล้อง 
กับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่  การวิเคราะห์ปรมิาณโดยการตกตะกอน  การไทเทรตรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 
 (๒) รายวิชาข้ันสูง  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ:  เช่น  หลักการเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีและ
การประยุกต์ เช่น  absorption,  emission,  vibration  เป็นต้น  การวิเคราะห์เชิงความร้อน เช่น  TGA,  
DSC,  DMA  เป็นต้น  การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่  เช่น  ICP, AAS,  GC-MS,  LC,  X-ray  เป็นต้น 
  กลุ่มชีวเคมี  
   บังคับ  ทฤษฎี  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต: โครงสร้างและหน้าที่ของ  
ชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงาน  เมแทบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 
  ปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกิต  ที่สอดคล้องกับหัวข้อทฤษฎี  ได้แก่ การทดสอบทางกายภาพ 
และทางเคมีสารชีวโมเลกุล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การศึกษากลไกใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  การใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี 
  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  (Multidisciplinary chemistry)  
   บังคับ  ทฤษฎี  และหรือปฏิบัติการ  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต:   
ความปลอดภัยทางเคมี  สเปกโทรสโกปี และวิชาใดวิชาหนึ่งที่เป็นบูรณาการของเคมีต่างสาขาหรือเคมีกับ
สาขาวิชาอื่นๆ เช่น มาตรวิทยา (metrology) ระบบการจัดการคุณภาพ (quality  management : ระบบ  
ISO) เคมีชีวอนินทรีย์ เคมชีีวอินทรีย์ นาโนเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีสะอาด  
(green chemistry) วัสดุศาสตร์ และพอลิเมอร์ เป็นต้น 
  สัมมนา 
        จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต หมายถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการใน
สาขาวิชาเคมีจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
 โครงงาน   
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์     
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางเคมี  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการได้ 
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 ๘.๒.๓  สาขาวิชาชีววิทยา  

         ประกอบด้วยเน้ือหาหลักท่ีจําเป็นต้องเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า  ๔๑  หน่วยกิต  ดังน้ี   
๘.๒.๓.๑ วิชาแกนสาขา  ประกอบด้วยวิชา ต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 

ชีวเคมี(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
จุลชีววิทยา(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
เคมีอินทรีย์(ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
ชีวสถิติ/สถิติพื้นฐาน   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 

 

๘.๒.๓.๒  วิชาเฉพาะสาขา  ประกอบด้วยวิชา*  ต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า  ๒๖  หน่วยกิต   
 วิวัฒนาการ   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
 การสืบพันธ์ุและพันธุกรรม             ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา   ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์        ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
กายวิภาคและสรรีวิทยาของสิ่งมีชีวิต ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
การพ่ึงพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดล้อม   ไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วยกิต 

 
   * การต้ังช่ือรายวิชาข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถาบัน 
 

 วิชาที่กําหนดประกอบด้วยเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 วิวัฒนาการ  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี :  
มโนทัศน์ของดาร์วิน (Darwinian concepts) การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลาย ต้นไม้
วิวัฒนาการและช่วงเวลา (evolutionary tree(s) and timeline) พันธุศาสตร์ประชากร  
 การสืบพันธุ์และพันธุกรรม  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างนอ้ยที่สุดต่อไปน้ี :  
พันธุศาสตร์คลาสสิค (classical genetics )  ได้แก่  พันธุศาสตร์ของเมนเดล  การวิเคราะห์เพดิกรี  การแยก
โครโมโซม   วัฏจักรเซลล์  การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส  วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธ์ุแบบอาศัย
เพศ   โครงสร้างจี โนม เป็นต้น  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม  ได้แก่  พันธุกรรมระดับโมเลกุล   
การถอดรหสั   การแปลรหัส   มิวเทชัน  การควบคุมการทํางานของยีน  พันธุวิศวกรรม เป็นต้น 
  การจัดระบบและความหลากหลายทางชีววิทยา 
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี :  
ประวัติวิวัฒนาการ (phylogeny)  เครื่องมอืในการศึกษาการจัดระบบ  ความหลากหลายและการจัดจําแนก
สิ่งมีชีวิตเป็นระบบต่างๆ  
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  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์   
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปน้ี : 
โมเลกุลชีวภาพ (biomolecules) โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ เซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต 
ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์และการควบคุม   การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ วิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์ 
  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต 
 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปน้ี : 
พลังงานและสมดุลของสาร โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเย่ือของพืชและ/หรือสัตว์ ระบบอวัยวะ การทํางาน
และการควบคุมของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (พืช และ/หรือสัตว์)   
 การพ่ึงพาต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม   
      จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปน้ี : 
นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต ระดับประชากร ระดับชุมชน สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ ชีววิทยาการอนุรักษ์ 
 สัมมนา 
 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑ หน่วยกิต  หมายถึงการนําเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชา
ชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
  โครงงาน 
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์   
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทาง
วิชาการได้  

๘.๒.๔  สาขาวิชาฟิสิกส ์
          ประกอบด้วยเน้ือหาหลักท่ีจําเป็นต้องเรียนในหลักสูตรเป็นวิชาท่ีอยู่ในหมวด  ๗.๒.๒  
รวมกันต้องไม่น้อยกว่า  ๒๘  หน่วยกิต  ดังน้ี 
 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ข้ันกลางและข้ันสงู ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 
กลศาสตร์คลาสสกิ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
กลศาสตร์ควอนตัม ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟสิิกส์เชิงสถิติ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
ฟิสกิส์ยุคใหม ่ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
การสั่นและคลื่น ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์สําหรับฟิสกิส ์ ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
สัมมนา ไม่น้อยกว่า  ๑  หน่วยกิต 
โครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต 

 โดยมีเน้ือหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางและขั้นสูง  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วยการทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาหลัก
ที่จําเป็นต้องเรียนในหลักสูตร 
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 กลศาสตร์คลาสสิก  
   จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต   ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปน้ี   
กลศาสตร์แบบนิวตัน  การสั่น  การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างองิไม่เฉ่ือย  การเคลือ่นที่ของระบบอนุภาค   
แรงศูนย์กลาง กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมลิตันเบือ้งต้น 
 กลศาสตร์ควอนตัม  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี   
แนวคิดเบื้องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม  ฟังก์ชันคลื่นและความหมายของฟงัก์ชันคลื่น  ตัวดําเนินการ  
สมการชเรอดิงเงอร์  ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปญัหาหนึ่งมิติ 
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี   
ไฟฟ้าสถิตย์  แม่เหล็กสถิตย์  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวกลาง  ข้อปัญหาค่าขอบ  สมการแมกซ์เวลล ์
การแผ่ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าในตัวกลาง 
  ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี 
กฎต่าง ๆ   ทางอุณหพลศาสตร์   เอนโทรปี   การเปลี่ยนเฟส   สถิติแบบแมกซเ์วลล์ - โบลต์ซมันน์   
เฟรม์-ีดิแรก และโบส-์ไอน์สไตน์ 
  ฟิสิกส์ยุคใหม่  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหวัข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี   
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  ฟิสิกส์ของอะตอม สมบัติของของแข็ง  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน   
 การสั่นและคลื่น (Vibrations and Waves)  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยที่สุดต่อไปน้ี การสั่นแบบ
ต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อยทีสุ่ดต่อไปน้ี   
สมการเชิงอนพุันธ์  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ข้อปญัหาค่าขอบ  เวกเตอรเ์ชิงวิเคราะห์ช้ันสงู  อนุกรม   
 ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร ์
 สัมมนา  
  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า   ๑   หน่วยกิต   หมายถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการใน
สาขาวิชาฟิสิกส์จากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย 
 โครงงาน 
 จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  หมายถึงการทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์     
ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาสามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 

๘.๓  วิชาเฉพาะดา้นเลือก 
ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดวิชาเฉพาะด้านเลือก   ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันน้ันๆ 

โดยมีจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะด้านเลือก วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาแกน รวมกันแล้วต้อง    
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ดังต่อไปน้ี 
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๘.๓.๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือกในกลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์   

๘.๓.๒  สาขาวิชาเคมี 
เลือกรายวิชาข้ันสูงในกลุ่มเคมีวิเคราะห์  กลุ่มเคมีอินทรีย์  กลุ่มเคมีอนินทรีย์  

กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์และรายวิชากลุ่มชีวเคมี  กลุ่มเคมีสหวิทยาการ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
๘.๓.๓  สาขาวิชาชีววิทยา 

เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
๘.๓.๔  สาขาวิชาฟิสิกส์   

เลือกรายวิชา  เช่น  ทัศนศาสตร์  กลศาสตร์เชิงสถิติ  สวนศาสตร์  (acoustics)  
ฟิสิกส์สถานะแข็ง  ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค  ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์  
สัมพัทธภาพ  เป็นต้น 
 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลเรียนรู้ 

สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงเงื่อนไขการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงสภาพที่เหมาะสมกบัผลการเรยีนรู้
แต่ละประเภท โดยผู้สอนเข้าใจความสําคัญ ทําให้เกิดการเรียนรู้จริงในรายวิชาต่างๆ ทั้งหลักสูตร รวมทั้งสามารถ
กําหนดกลยุทธ์ที่แยบยลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๑  กลยุทธ์การสอน   
สถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงแนวทางที่สถาบันใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร  อันจะทําให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามที่กําหนด และสามารถปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ 

กลยุทธ์การสอนในรายวิชานั้น คือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรายวิชาตามหลักสูตร  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดจนรู้วิธีวิจัยเพื่อหาความรู้  นอกจากน้ียังต้อง
กําหนดวิธีการเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยในการจดัการเรยีน
การสอนนั้นให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

๙.๑.๑  การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้เรียนสืบเสาะหา
ความจริงแบบวิทยาศาสตร์ และใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับเน้ือหาและวิธีการ 

๙.๑.๒ การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ เลือกวิธีการและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การแนะนํา
ของอาจารย์ผู้สอน เป็นการส่งเสริมให้เข้าใจและเรียนรู้การแก้ปัญหา  วิธีการน้ีเหมาะกับการสอนภาคปฏิบัติใน
ห้องทดลอง  

๙.๑.๓  การสอนแบบเน้นสมรรถนะ มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อมกับการผนึกรวมองค์ความรู้
จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้พร้อมทั้งมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอน
อาจเป็นการบรรยายโดยยกตัวอย่างประกอบ การอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

๙.๑.๔  การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์  การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่  
การสร้างผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
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   (๑)  การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นจากการเขียนรายงานหลังจากได้ทดสอบ
ความคิดกับผู้ร่วมงาน และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นต้น 
   (๒)  การสอนแบบเน้นการสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่  เป็นการ
สอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนางานเพื่อให้เกิดความคิดใหม ่ซึง่จะเปน็
การเรียนรู้โดยการทําโครงงานวิทยาศาสตร ์
   (๓)  การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปญัหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางแก้ไข 

๙.๑.๕  การสอนแบบสาธิต เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สังเกตข้ันตอนการปฏิบัติด้วยการ
เห็นตัวอย่าง พร้อมการอธิบายและอาจให้ผู้เรียนฝึกทําหรืออภิปราย ซกัถามไปพร้อมกัน 

๙.๑.๖  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นการสอนที่มุ่งการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้สอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  หรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับบทเรียน ผู้สอนอาจจัดรูปแบบสัมมนา อภิปรายแบบฟอรั่ม แบบกลุ่มย่อย แบบโต้วาที เป็นต้น 
  นอกจากน้ีสถาบันอาจกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดย
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจในการผลิตบัณฑิต  ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
สถาบันต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ และ

ต้องประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรครบทุกด้าน วิธีการวัดผล
ทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งอาจมีการสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน  
วัดและประเมินจากการศึกษาค้นคว้าแล้วนําเสนอผลต่อช้ันเรียน การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย     
การประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยต้องใช้วิธีการวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้เหมาะสม
โดยต้องประเมินได้ถูกต้องเที่ยงตรง มีความน่าเช่ือถือโดยเกณฑ์ของการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตาม
ข้อกํ าหนดของแต่ละสถาบันและสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
๙.๒.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

             ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ัน การประเมิน 
ผลงานที่มอบหมาย และการกําหนดแนวปฏิบัติ 

๙.๒.๒  ด้านความรู้ 
              ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การนําเสนอรายงานและ
ผลงาน การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน 

๙.๒.๓  ด้านทักษะทางปญัญา 
             ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การนําเสนอรายงานและ
ผลงานสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในช้ันเรียน 

๙.๒.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              ใช้การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง  ประเมินจากการทํางานกลุ่มและงาน
ที่มอบหมาย ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 



มคอ.๑ 

 
๑๘ 

 
 

๙.๒.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
            ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น
ในขณะร่วมอภิปรายในช้ันเรียน  หรือประเมินจากการทําแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย  ตลอดจนประเมิน
จากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 
๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจมีกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 

๑๐.๑  ในระดับภาควิชา 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทําการทวนสอบระดับภาควิชา โดยการกําหนดระบบและ

กลไกในการดําเนินการทวนสอบ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ        
การประเมินผล และอาจนําสู่การจัดต้ังคลังข้อสอบของแต่ละภาควิชา  

๑๐.๒  ในระดับหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทําการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยสาขาวิชาที่มีความ

พร้อมอาจดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทุกด้านอย่างเป็นระบบ โดยการจัดสอบประมวลผลการ
จบการศึกษาเพื่อประเมินผลการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากน้ันควรมีการประเมินผลการเรียนรู้จาก
หลายแหล่ง เช่น จากแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตใหม่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
เรียนรู้ที่ได้รับ นอกจากน้ันอาจมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุก
ภาคการศึกษา 

๑๑.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๑๑.๑  คุณสมบัติผู้ท่ีเข้าศึกษา 

(๑)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกําหนด 

(๒)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามทีส่ถาบันการศึกษาแต่ละแหง่กําหนด 
๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้จะเทียบโอนได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
 
๑๒.  คณาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑)  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือฉบับล่าสุด  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้เป็นไปตามเกณฑ์                
การประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

(๒)  สําหรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓)  สถาบันต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในจํานวน ที่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เรียนและลักษณะของสาขาวิชา  



มคอ.๑ 

 
๑๙ 

 
 

๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะพึงประสงค์ควรมีทรัพยากรเพือ่  

การจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 

(๑)  อาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอและเอือ้ต่อการเรียนการสอน  โดยควรจัดห้องเรียนที่มี
สื่อและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

(๒)  ห้องทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการทํางานของอาจารย์และ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อการสอนและการวิจัย 
(๔)  จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบ

อินเตอรเ์น็ต ตลอดจนหนังสือหรือตําราที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม 
(๕)  การสํารวจความต้องการทรัพยากรทีจ่ําเป็น  และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
(๖)  หนังสือหรือตํารา สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและ

วารสารวิชาการในจํานวนที่เหมาะสม 
(๗)  อุปกรณ์พื้นฐานสําหรบัการเรียนการสอน 

 
๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑๔.๑  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน 

หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 
รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

๑๔.๒  การพัฒนาคณาจารย ์
(๑)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการ

ประเมินผลการเรียนรู้  
(๒)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่

ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
(๓)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ  ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ

ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และหรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขานี้  ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ  
ดังน้ี 

(๑)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 



มคอ.๑ 

 
๒๐ 

 
 

(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๒  ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

(๓)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖  ภายใน  ๓๐  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(๕)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๗  ภายใน  
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(๖)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่กําหนดใน  มคอ. ๓  
และ มคอ. ๔  อย่างนอ้ยร้อยละ  ๒๕  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ายงานใน  มคอ. ๗  ปีที่แล้ว 

(๘)  อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(๙)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ  และหรือวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ต่อปี 
(๑๑)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 
(๑๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม  ๕.๐ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป                   
ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
สถาบันอุดมศึกษาทีป่ระสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรงุหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ควรดําเนินการดังน้ี 
๑๖.๑  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย  
๕  คน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย  ๒  คน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คน



มคอ.๑ 

 
๒๑ 

 
 

เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ  มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามข้อ  ๑๖.๒ น้ัน 
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตน   
มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรอืผู้
ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (curriculum  mapping)  เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ด้านใดบ้าง  

 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามที่กําหนดไว้ 
ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๓  (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ  มคอ. ๔ 
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม)  ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใดบ้าง  สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบันฯ  ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
ให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

๑๖.๗  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕  แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑๖.๘  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้วให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา  ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ. ๕  (รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา)  และแบบ มคอ. ๖  (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)  ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  
มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)  เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ 
การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ 

๑๖.๙  เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตามแบบ มคอ. ๗  (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)  เช่นเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร



มคอ.๑ 

 
๒๒ 

 
 

จัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  รวมทั้งให้นําผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและหรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗.  การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  บันทึกในฐานข้อมูล
หลักฐานเพ่ือการเผยแพร่  (Thai  Qualifications  Register: TQR) 

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 


