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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส
:
25430681100644
ภาษาไทย
:
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biomedical Sciences)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 128 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสู ตร
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.5 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ปรับปรุ งจาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
เปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 วันที่ 24 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2563
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2565
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ / ผูช้ ่วยวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
8.2 ผูช้ ่วยแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางานในโรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.4 ศึกษาต่อสาขาแพทยศาสตร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ
8.5 ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท-เอก ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
8.6 ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องมือ / อุปกรณ์ / สารเคมี ทางด้านการแพทย์
8.7 ผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว ทางด้า นอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ สารเคมี แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์
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9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปี การศึกษาที่จบ
1. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
3140600511xxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขต
ร้อน)มหาวิทยาลัยมหิดล
2549
2. ดร.สุ ธารทิพย์ เรื องประภาวุฒิ 3409900649xxx
อาจารย์
วท.บ. (สาธารณสุ ข
ศาสตร์ ) (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2529
วท.ม. (โภชนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
3. ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์
3100501691xxx
อาจารย์
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2536
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
4. ดร.พัตรา สุ นทรฐิติเจริ ญ
3100100305xxx
อาจารย์
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
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ลาดับ

5.

ชื่อ-นามสกุล

ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริ ฐ

เลขประจาตัว
ประชาชน

31015003096xxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษาที่จบ
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขต
ร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2548
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2544
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
ปร.ด. (อณูชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ 2558

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต 52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุ บ นั สถานการณ์ โลกมี การเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วในทุ กด้านและส่ งผลกระทบต่ อ
ประเทศไทยอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ และมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและปรั บ ตัว เพื่ อ รองรั บ กับ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย
4.0 เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
อย่ า งไรก็ ดี ป ระเทศไทยยัง ประสบปั ญ หาในหลายด้า น เช่ น ด้า นคุ ณ ภาพคน คุ ณ ภาพ
การศึกษา คุณภาพบริ การสาธารณะและบริ การสาธารณสุ ข จึงมีความจาเป็ นพัฒนาองค์ความรู ้ในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งนาเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน
สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ ชีวการแพทย์เป็ นอี ก หนึ่ งสาขาวิชาที่ มี ค วามส าคัญต่ อ การพัฒนา
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู ้ ความสามารถ และมีทกั ษะ
ในทางปฏิบตั ิที่เป็ นสหวิทยาการในหลากหลายแขนงวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ ชี วเคมี สรี รวิทยา จุล
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ชี ว วิ ท ยา พยาธิ วิ ท ยาเภสั ช วิ ท ยาและพิ ษ วิ ท ยา สามารถน าความรู ้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ท้ ัง ทางตรงหรื อ
ประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และสามารถรองรับการขยายตัว
ด้านเศรษฐกิจในโลกปั จจุบนั
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
เนื่ องจากโครงสร้างของประชากรไทยเข้าสู่ สังคมสู งวัยมากขึ้น ผูส้ ู งอายุมีปัญหาทางสุ ขภาพ
และมีแนวโน้มอยูค่ นเดี ยวขาดลู กหลานดูแล และการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลทาให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิตของประชาชนเปลี่ ยนไปทั้ง ในชุ มชนเมื องและ
ชนบท เช่ น พฤติกรรมการบริ โภค การออกกาลังกาย และภาวะความเครี ยดจากการดาเนิ นชี วิต ส่ งผล
กระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนก่ อให้เกิ ดปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ขในระดับ ประเทศ โดยพบว่า
ประชาชนไทยประมาณ 14 ล้านคนเป็ นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั ง หรื อกลุ่ มโรค NCDs (NonCommunicable diseases) และเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชี วิตของประชากรไทยทั้งประเทศ ประกอบ
กับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและทันสมัย จาเป็ นต้อง
อาศัยองค์ความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ดา้ นต่างๆ เช่น การดัดแปลงพันธุ กรรมด้วยเทคนิ ค
คริ สเปอร์ แคส 9 (CRISPR-Cas9) การรักษาโรคด้วยมะเร็ งด้วยภู มิคุม้ กันบาบัดหรื อการรักษาเฉพาะ
บุคคลโดยอาศัยเภสัชพันธุ ศาสตร์ การพัฒนาวัคซี น เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาหาความรู ้
เกี่ยวกับสาเหตุรวมถึงวิธีการรักษาโรคให้ลงลึกถึงระดับโมเลกุล
นอกจากนี้ ยงั มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญก้า วหน้า ทางด้านเทคโนโลยีเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ วในศตวรรษที่ 21 มี แหล่ งข้อมู ลข่ าวสารมากมาย จาเป็ นต้องรู ้ เท่ าทันสื่ อเทคโนโลยีเหล่ านั้น
รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูลและเลือกนาเอาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 จัดการเรี ยนการสอนซึ่งรับผิดชอบโดยวิทยาลัย/คณะต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ แ ละการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ง ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่กล่าวมา รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่รวบรวมจากความคิดเห็นของบัณฑิต ศิษย์เก่า
นักศึกษาปัจจุบนั และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรในครั้งนี้ ซึ่ งมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู ้ความสามารถที่ทนั สมัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์และสามารถรองรับและปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นได้ โดยปรับเปลี่ยนรายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัย
เนื้ อหากระชับ ขึ้ นรวมทั้ง เปิ ดรายวิ ช าเลื อกใหม่ ๆ ที่ เ หมาะสมและทันต่ อเหตุ ก ารณ์ พร้ อ มทั้ง เสริ ม
กิจกรรมที่พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในโลกปั จจุบนั ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติและสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พหรื อต่อยอดเป็ น
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ผูป้ ระกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรื อทางด้านสุ ขภาพ รวมทั้งเสริ มสร้างทักษะที่จาเป็ นใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีคุณภาพที่ครอบคลุ มทุกมิติ เช่ น ทักษะด้านการบริ หารจัดการ ทักษะ
ด้า นภาษา ทัก ษะของการแก้ปั ญ หา การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ระบบ ทัก ษะทางสั ง คม การเรี ย นรู ้ แ ละ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นต้น ประกอบกับการเรี ยนรู ้ ในปั จจุบนั
เป็ นแบบไร้พรมแดน สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่ องไม่มีขอ้ จากัด การปรับหลักสู ตรครั้งนี้ อยู่
ภายใต้กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ซึ่ งต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1)
ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ด้านที่ 2) ด้านความรู ้ ด้านที่ 3) ด้านทัก ษะทางปั ญญา ด้านที่ 4) ด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ ด้านที่ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็ นที่
ต้องการของประเทศ เป็ นบัณฑิตที่มีความรู ้และมีทกั ษะที่เชี ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต มีความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรม เป็ นผูม้ ี
คุ ณธรรมจริ ยธรรม เข้าใจและสื บสานวัฒนธรรมไทย และผลิ ตบัณฑิ ตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ผเู ้ รี ยน บัณฑิตสามารถนาความรู ้และทักษะไปประกอบอาชี พ
ในด้านต่างๆ ได้ เช่น นักวิจยั นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ นต้น เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ประเทศชาติต่อไป
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน อื่น
มี 3 ส่ วน
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
13.1.2 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ1 รายวิชา
MAT 146 ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 2(2-0-4)
(Introductory to Statistics for Biomedical Sciences)
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/สถาบันอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
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อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาและหมวดวิชาและคณะ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการดาเนิ นการตาม
ตัวบ่งชี้ของคุณภาพหลักสู ตร

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ที่มีความรู ้คู่คุณธรรมใฝ่ เรี ยนรู ้มุ่งสู่ สากล”
โดยหลักสู ตรฯ มีนวัตกรรมทางการศึกษา คือ “บูรณาการพันธกิจ สานใจครู ศิษย์ สร้างบัณฑิตแบบ
องค์รวม” ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านวิจยั บริ การวิชาการ และศิลปะ
และวัฒนธรรม และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ท้ งั ทางด้านวิชาการ ควบคู่กบั
คุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
1.2 ความสาคัญ
ปั จจุบนั โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื อ EEC (Eastern Economic
Corridor) เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้ าหมายที่จะยกระดับธุ รกิจในประเทศไทยให้
กลายเป็ นเขตเศรษฐกิ จระดับ โลก หนึ่ งในอุ ตสาหกรรมที่ ได้รับการสนับสนุ นได้แก่ อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมที่ เติบโตค่อนข้างเร็ ว จึงจาเป็ นต้องเร่ งผลิ ต
บุคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่จากการค้นคว้า วิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เพื่อความเป็ นเลิศและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุ ขภาพ และยกระดับ
ความเจริ ญก้าวหน้าเพื่อขยายผลต่อไปเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและระดับ
โลกตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้
นอกจากนี้ สังคมไทยในปั จจุบนั กาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการเร่ ง
ผลิ ตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ซ่ ึ งมีบทบาทสาคัญในการนาองค์ความรู ้ต่างๆ เพื่อร่ วมพัฒนา
คุณภาพชีวติ การสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมให้กบั ผูส้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชน
ต่างๆ อย่างไรก็ตามโลกในปั จจุบนั มีการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ทาให้
มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณ ดังนั้นการเตรี ยมบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านความรู ้ทางวิชาการและ
วิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ดา้ นวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ต่อการสร้างคนรุ่ นใหม่ที่มีคุณภาพควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมตามแนวปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
รังสิ ต
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1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร เพื่อผลิตบัณฑิต
1.3.1 ที่มีความรู ้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้วชิ าการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.3.2 ที่มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.3 ที่สามารถนาความรู ้ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.3.4 ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทาวิจยั และการให้บริ การทางวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์
1.3.5 ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
1.3.6 ที่ใฝ่ เรี ยนรู ้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการสม่าเสมอ
1.3.7 ที่มีความสามารถทางด้านภาษาและการทางานร่ วมพหุ วฒั นธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีว

การแพทย์ให้มีมาตรฐานตาม สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสู ตรโดยพัฒนาจาก

หลักสูตรใกล้เคียงใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
2.ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. พัฒนาเรื่ องการบูรณาการความรู ้ใน 1. บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาภาคปฏิบตั ิใน
รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
รายวิชาทางวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นโครงงาน
หรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มการวิจยั
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
3. ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนที่เน้น
1. เพิม่ พูนทักษะอาจารย์ในการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางใน
การเรี ยนรู ้และส่งเสริ มให้อาจารย์
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ของนักศึกษา
3. ส่ งเสริ มการนาเสนอผลงานทาง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. รายละเอียดหลักสู ตรต่างๆ ที่ใช้

เป็ นแนวทางในการพัฒนา
2. เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
3.รายงานผลการประเมินหลักสูตร
1. จานวนรายวิชาที่บูรณาการทาง

ทฤษฎีและปฏิบตั ิทาง
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
2. จานวนโครงงานหรื อกิจกรรมที่
ส่งเสริ มการวิจยั วิทยาศาสตร์
1. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการ

จัดการเรี ยน การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
3. จานวนผลงานทางวิชาการที่
นักศึกษานาเสนอในการประชุม
วิชาการ
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
วิชาการของนักศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
4. จานวนนักศึกษาที่เสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ
5. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรของคณะ
4. ปรับปรุ งหลักสูตรโดยพัฒนาให้มี 1. เพิ่มรายวิชาที่มีการเรี ยนการสอน
1. จานวนรายวิชาที่สอน เป็ น
ความเป็ นสากล เพิ่มความสามารถ
ทั้งหมดเป็ นภาษาอังกฤษ และทวิ
ภาษาอังกฤษและทวิภาษาที่เพิ่ม
ทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษา
มากขึ้น
2. สร้างเครื อข่ายกับสถาบันใน
2. จานวนสถาบันเครื อข่ายใน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
3. มีมาตรการและกลไกสนับสนุนให้ 3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อ
บุคลากรและนักศึกษาสอบผ่าน
ทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิต
การทดสอบมาตรฐาน
4. จานวนผูส้ อบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
4. รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรี ยนใน 5. จานวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัคร
หลักสูตร
เข้าเรี ยนในหลักสูตร
6. มคอ.7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์
หรื อตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขาวิชา
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิ งหาคม ถึง ธันวาคม
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ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง สิ งหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรื อเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2.2.2 ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเพราะความผิด
ทางวินยั
2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อมี
ความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดอัน
ลหุโทษ
2.2.5 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
พื้นฐานความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดการสอนเสริ มภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปี ที่ 2
48
48
48
48
ชั้นปี ที่ 3
47
47
47
ชั้นปี ที่ 4
47
47
รวม
50
98
145
192
192
คาดว่าจะจบการศึกษา
47
47
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าจ้างประจา

3,872,000
3,872,000
-

บาท
บาท
บาท
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งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
75,000
หมวดค่าใช้สอย
195,000
หมวดค่าวัสดุ
156,000
หมวดสาธารณูปโภค
186,000
งบลงทุน
หมวดครุ ภณั ฑ์
150,000
รวมทั้งสิ้ น
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สู งสุ ด) (โครงการปกติ/รับตรง)

612,000

150,000
4,634,000
112,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546
และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแบ่งโครงสร้างหลักสู ตรออกเป็ น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จานวนหน่ วยกิตรวม
15 หน่ วยกิต แบ่ งเป็ น
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
12 หน่วยกิต
(Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต
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กลุ่ม 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จานวนหน่ วยกิตรวม
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั (Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์ เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หน่วยกิต
2) วิชาชีพ
77 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ
68 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก
9 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
นักศึกษาจะต้องเรี ยนกลุ่มวิชา RSU Identity จานวน 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้อง
เรี ยนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังนี้
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 111
สังคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
RSU 112
กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
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2) กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นกั ศึกษาจะต้องเรี ยน ดังนี้
กรณี ที่ 1 นักศึกษาที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรื อ ไม่มีผล
คะแนน O-NET หรื อเกรดเฉลี่ยรวมภาษา ต่างประเทศ ต่ากว่า 3.00) จะต้องเรี ยนวิชา ENL 124 : ปรับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Bridging) และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถ
เรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามกรณี ที่ 2 อย่างไรก็ตาม วิชานี้เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบั รวมกับ
จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณี ที่ 2 นักศึกษาที่มีทกั ษะภาษาอังกฤษสู งกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอัง กฤษตั้ง แต่ 21 คะแนนขึ้ น ไป หรื อ เกรดเฉลี่ ย รวม
ภาษาต่ างประเทศ มากกว่า 3.00 ขึ้ นไป) สามารถเริ่ ม เรี ยน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
(English for Global Exploration) หลังจากนั้น จึงสามารถเรี ยนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริ บทของ
เทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)
นอกจากนี้ ยงั สามารถเลื อกเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสู ง คื อ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการทางาน
(English at Work) ENL 128: การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ (Presentations in English) และ ENL
129: ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม (English for Meetings) ได้
2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
ENL 124
ENL 125
ENL 126

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(English Bridging)
ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
(English for Global Exploration )
ภาษาอังกฤษในบริ บทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2) กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 127
ภาษาอังกฤษในการทางาน
3(2-2-5)
(English at Work)
ENL 128
การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
ENL 129
ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
THA 126
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
RSU 127
ลุยโลกอินเตอร์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
RSU 128
ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
RSU 129
สู่ โลกกว้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
JPN 101
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
JPN 102
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
JPN 110
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
CHN 101
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
CHN 102
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
CHN 110
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
FRN 101
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
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FRN 102
FRN 110
ISL 111
ISL 112
ISL 113
KOR 101
KOR 102
KOR 110
RUS 101
RUS 102
RUS 110
SPN 101
SPN 102
SPN 110
GER 121

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
(French for Beginners II)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
(French Language and Culture for Communication)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Arabic for Everyday Communication I)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Arabic for Everyday Communication II)
ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Korean for Everyday Communication I)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)
ภาษารัสเซี ยสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
(Russian for Beginners)
ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
(Russian for Daily Life)
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Spanish for Everyday Communication I)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Spanish for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่ อสาร
(Spanish Language and Culture for Communication)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(German for Everyday Communication I)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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GER 122
GER 110
SWD 121
SWD 122
SWD 110
VTN 101
VTN 102
VTN 110
MLY 101
MLY 102
MLY 110
BHS 101
BHS 102
BHS 110
LAO 101

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(German for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร
(German Language and Culture for Communication)
ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Swedish for Everyday Communication I)
ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Swedish for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่ อสาร
(Swedish Language and Culture for Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Vietnamese for Everyday Communication I)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Vietnamese for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Malay for Everyday Communication I)
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Malay for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่ อสาร
(Malay Language and Culture for Communication)
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
(Indonesia Language and Culture for Communication)
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Lao for Everyday Communication I)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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LAO 102
LAO 110
BRM 121
BRM 122
BRM 110

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Lao for Everyday Communication Uses II)
ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่ อสาร
(Lao Language and Culture for Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
(Burmese for Everyday Communication I)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Burmese for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่ อสาร
(Burmese Language and Culture for Communication)

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

3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Leadership and Social Responsibility)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 130
ศาสตร์ แห่งรัก
3(2-2-5)
(Science of Love )
RSU 131
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
RSU 132
การรู ้เท่าทันการคอร์ รัปชัน่
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
RSU 133
ศาสตร์พระราชา
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
RSU 134
กฎหมายต้องรู ้
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
RSU 135
การออกแบบชีวติ และสังคมแห่งความสุ ข
3(2-2-5)
(Happy Life and Society Design)
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4) กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 140
ชีวติ ในต่างแดนกับการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
RSU 141
สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
RSU 142
ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
RSU 143
ปทุมธานีศึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
RSU 144
คนต้นแบบ
3(3-0-6)
(Idol Studies)
RSU 145
สื่ อสะท้อนชีวติ
3(3-0-6)
(Life Reflection Through Media)
RSU 146
รู ้ทนั โลก
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
RSU 147
ความเป็ นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
RSU 148
ไทยในสื่ อ
3(2-2-5)
(Thai Dimensions in Media)
RSU 149
วัฒนธรรมวิจกั ษ์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)
RSU 240
ศิลปะการทางานต่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
RSU 241
วิถีอาเซียน 1
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 )
RSU 242
วิถีอาเซียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2 )
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RSU 243

ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
(Creativity in the Arts)

3(2-2-5)

5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 150
การจัดการเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Management)
RSU 151
ประสบการณ์จากการสตาร์ ทอัพและการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
RSU 152
การคิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
RSU 153
ผูป้ ระกอบการไลฟ์ สไตล์
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
RSU 154
แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
6) กลุ่มที่ 6 รู้ เท่ าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 160
รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
RSU 161
การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
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7) กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 170
หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
RSU 171
วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
RSU 172
ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environment -friendly Life)
RSU 173
โภชนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
RSU174
การออกแบบสรี ระ
3(2-2-5)
(Physical Body Design)
8) กลุ่มที่ 8 อาร์ เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 180
รังสิ ตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
RSU 181
นันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
RSU 182
การพัฒนาความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
RSU 183
การปฏิบตั ิงานช่างด้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
RSU 184
คนต่างรุ่ นในสังคมสู งวัย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
BIO 131
CHM 129
CHM 233
PHY 135
MAT 146

ชีววิทยาทัว่ ไป
(General Biology)
เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
เคมีวเิ คราะห์
(Analytical Chemistry)
ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
(Life Science Physics)
ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
(Introductory to Statistics for Biomedical Sciences)
2) วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ

ANA 100
PSO 100
PSO 102
BCH 201
PAT 203
MIC 305
PMC 331

92 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
15 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
(Basic Anatomy)
สรี รวิทยาพื้นฐาน
(Basic Physiology)
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาพื้นฐาน
(Basic Physiology Laboratory)
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
(Basic Biochemistry)
พยาธิ วทิ ยาพื้นฐาน
(Basic Pathology)
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
(Microbiology and Immunology)
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
(Basic Pharmacology)

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)

77 หน่ วยกิต
68 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

21

BMS 103
BMS 104
BMS 211
BMS 214
BMS 215
BMS 302
BMS 322
BMS 323
BMS 324
BMS 329
BMS 339
BMS 341
BMS 401
BMS 403
BMS 418

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น#
1(1-0-2)
(Introduction to Biomedical Sciences)
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลเบื้องต้น#
1(1-0-2)
(Introduction to Cell and Molecular Biology)
เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตรฐานสากล#
3(2-3-6)
(Biomedical Instrumentation and International Organization for Standardization)
การยศาสตร์ #
3(3-0-6)
(Ergonomics)
สรี รวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Physiology)
การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ ***
2(2-0-6)
(Scientific Communication)
พันธุวศิ วกรรม#
3(2-3-6)
(Genetic Engineering)
ชีวสารสนเทศ***
2(1-3-4)
(Bioinformatics)
วิธีวทิ ยาการวิจยั #
3(3-0-6)
(Research Methodology)
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์#
2(2-0-4)
(Medical Science Innovations)
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Microbiology and Immunology)
สัมมนา 1#
1(0-3-2)
(Seminar I)
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ#
1(0-3-2)
(Integrated Medical Sciences)
จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
(Microscopic Anatomy)
พิษวิทยา#
3(2-3-6)
(Toxicology)
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BMS 419
BMS 420
BMS 435
BMS 442
BMS 495
BMS 496
BMS 497

การฝึ กงาน**
(Practical Training)
การบริ หารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Science Management)
พยาธิวทิ ยาเชิงระบบ
(Systemic Pathology)
สัมมนา 2***
(Seminar II)
ปริ ญญานิพนธ์**
(Senior Project)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
(Independent Study)
สหกิจศึกษา*
(Cooperative Education)

3(0-35-18)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
4(0-12-6)
1(0-35-18)
6(0-35-18)

หมายเหตุ:
* นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนปกติเรี ยนทุกรายวิชา ยกเว้น 2 รายวิชา ได้แก่ BMS 496 : การศึกษาค้นคว้าอิสระและ
BMS 497 :สหกิจศึกษา
** นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชา BMS 419 : การฝึ กงานและรายวิชา BMS 495 : ปริ ญญา
นิพนธ์ แต่เรี ยนรายวิชา BMS 496 : การศึกษาค้นคว้าอิสระและBMS 497 :สหกิจศึกษา รวม 7 หน่วยกิตแทน
*** รายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา BMS 302 : การสื่ อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา BMS 323 : ชีวสารสนเทศ และรายวิชา BMS 442 : สัมมนา 2
# รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับที่ใช้รหัสวิชา BMS จัดสอนเป็ นทวิภาษา (Bilingual) หมายถึง สอนด้วยภาษาไทย
สอดแทรกด้วยภาษาอังกฤษ สื่ อการสอน เอกสารประกอบการสอนและข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ จานวน 10 รายวิชา
รวม 21 หน่วยกิตได้แก่ รายวิชา BMS 103 : วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น รายวิชา BMS 104 : ชีววิทยาระดับ
เซลล์และโมเลกุลเบื้องต้น รายวิชา BMS 211: เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตรฐานสากล รายวิชา BMS 214
: การยศาสตร์ รายวิชา BMS 322 : พันธุวศิ วกรรม รายวิชา BMS 324 : วิธีวทิ ยาการวิจยั รายวิชา BMS 329 : นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายวิชา BMS 341 : สัมมนา 1 รายวิชา BMS : 401 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ
และรายวิชา BMS 418 : พิษวิทยา
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ข. วิชาชีพ-เลือก
9 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยน 3 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
BMS 404
ประสาทวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
(Neuroscience)
BMS 406
เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
BMS 410
สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
(Exercise Physiology)
BMS 412
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
(Pharmaceutical Biotechnology)
BMS 421
อาชีวการยศาสตร์
3(2-3-6)
(Occupational Ergonomics)
BMS 436
โลหิตวิทยา
3(2-3-6)
(Hematology)
BMS 439
การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
3(2-3-6)
(Diagnostic Microbiology and Immunology)
BMS 450
ความชราภาพและเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูชะลอวัย
3(3-0-6)
(Aging and Regenerative medicine)
BMS 451
การแพทย์แม่นยา
3(3-0-6)
(Precision medicine)
BMS 452
เครื่ องสาอางและโภชนเภสัชภัณฑ์
3(3-0-6)
(Cosmetics and Nutraceutical)
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

หน่ วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาปกติ
ระบบทวิภาค
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BIO 131
BMS 103
CHM 129
XXX .....
XXX .....
XXX .....
XXX .....
XXX .....
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ANA 100
PHY 135
BMS 104
MAT 146
XXX .....
XXX .....
XXX .....

ชื่ อวิชา
ชีววิทยาทัว่ ไป
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น
เคมีเบื้องต้น
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.1)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.1)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 6
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 3, 4, 5 หรื อ 8
รวม 22

3(3-0-6)
1(1-0-2)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลเบื้องต้น
ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.2)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.2)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 3, 4, 5 หรื อ 8
รวม 18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BCH 201
PSO 100
PSO 102
XXX .....
XXX .....
XXX .....
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
BMS 211
BMS 214
CHM 233
BMS 215
BMS 322
XXX .....

ชื่ อวิชา
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
สรี รวิทยาพื้นฐาน
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาพื้นฐาน
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 7
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 3,4,5 หรื อ8
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
17 หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตรฐานสากล
การยศาสตร์
เคมีวเิ คราะห์
สรี รวิทยาประยุกต์
พันธุวศิ วกรรม
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 1
รวม

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
16 หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BMS 302
BMS 323
BMS 324
MIC 305
PMC 331
PAT 203

ชื่ อวิชา
การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์
ชีวสารสนเทศ
วิธีวทิ ยาการวิจยั
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
พยาธิ วทิ ยาพื้นฐาน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
BMS 329
BMS 341
BMS 339
BMS 435
BMS 403
BMS XXX
XXX…….

2(2-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สัมมนา 1
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์
พยาธิวทิ ยาเชิงระบบ
จุลกายวิภาคศาสตร์
วิชาชีพ-เลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
BMS 419 การฝึ กงาน

3(0-35-18)
รวม 3 หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BMS 401
BMS 418
BMS 442
BMS 420
BMS XXX
BMS XXX

ชื่ อวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ
พิษวิทยา
สัมมนา 2
การบริ หารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิชาชีพ-เลือก
วิชาชีพ-เลือก

1(0-3-2)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 13 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
BMS 495 ปริ ญญานิพนธ์

4(0-12-6)
รวม

4 หน่ วยกิต

28

2) แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระบบทวิภาค
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BIO 131
BMS 103
CHM 129
XXX .....
XXX .....
XXX .....
XXX .....
XXX .....
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ANA 100
PHY 135
BMS 104
MAT 146
XXX .....
XXX .....
XXX .....

ชื่ อวิชา
ชีววิทยาทัว่ ไป
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น
เคมีเบื้องต้น
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.1)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.1)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 6
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 3,4,5 หรื อ 8
รวม 22

3(3-0-6)
1(1-0-2)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลเบื้องต้น
ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.2)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 2 (2.2)
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 3,4,5 หรื อ 8
รวม 18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BCH 201
PSO 100
PSO 102
XXX .....
XXX .....
XXX .....

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
BMS 211
BMS 214
CHM 233
BMS 215
BMS 322
XXX .....

ชื่ อวิชา
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
สรี รวิทยาพื้นฐาน
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาพื้นฐาน
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 7
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 3,4,5 หรื อ8
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
17 หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตรฐานสากล
การยศาสตร์
เคมีวเิ คราะห์
สรี รวิทยาประยุกต์
พันธุวศิ วกรรม
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มที่ 1
รวม

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
16 หน่ วยกิต

30

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BMS 302
BMS 323
BMS 324
MIC 305
PMC 331
PAT 203

ชื่ อวิชา
การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์
ชีวสารสนเทศ
วิธีวทิ ยาการวิจยั
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
พยาธิ วทิ ยาพื้นฐาน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
BMS 329
BMS 341
BMS 339
BMS 435
BMS 403
BMS XXX
XXX .....

2(2-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สัมมนา 1
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์
พยาธิวทิ ยาเชิงระบบ
จุลกายวิภาคศาสตร์
วิชาชีพ-เลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
BMS 496 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1(0-35-18)
รวม 3 หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BMS 401
BMS 418
BMS 442
BMS 420
BMS XXX
BMS XXX

ชื่ อวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ
พิษวิทยา
สัมมนา 2
การบริ หารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิชาชีพ-เลือก
วิชาชีพ-เลือก

1(0-3-2)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 13 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
BMS 497 สหกิจศึกษา
รวม

6

6(0-35-18)
หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
RSU 111
สั งคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
ความหมายของสั ง คมธรรมาธิ ป ไตย สั ง คมที่ เ ป็ นธรรม ความเสมอภาค เสรี ภ าพ
หลัก ธรรมาภิ บ าล คุ ณธรรมจริ ย ธรรม จิ ตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ของพลเมื อง การใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่ น และการร่ วมพัฒนาสังคม ในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance;
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others. Social
development in terms of economy, politics, society.
RSU 112

กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
ความสาคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ พ้ืนฐานของการออกกาลังกาย
การดูแลน้ าหนักตัวให้เหมาะสม มีทกั ษะในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกีฬาตามความ
สนใจหนึ่ งชนิ ดกี ฬา จากหลากหลายชนิ ดกีฬาที่เปิ ดโอกาสให้เลือก สามารถนาไปใช้เป็ นกิจกรรมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพสมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการมีลีลาชี วิตที่ดี เน้นการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกาลังกาย
Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for
proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several sports provided,
according to their own interest. Aability of applying activities on exercising for health, physical
fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes
towards exercising with activities.
2) กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร (Internationalization and Communication)
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นกั ศึกษาจะต้องเรี ยน ดังนี้
กรณี ที่ 1 นักศึกษาที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรื อ ไม่มีผล
คะแนน O-NET หรื อเกรดเฉลี่ยรวมภาษา ต่างประเทศ ต่ากว่า 3.00) จะต้องเรี ยนวิชา ENL 124 : ปรับ
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พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Bridging) และสอบผ่านได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถ
เรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามกรณี ที่2 อย่างไรก็ตาม วิชานี้ เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบั รวมกับ
จานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณี ที่ 2 นักศึกษาที่มีทกั ษะภาษาอังกฤษสู งกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษตั้ง แต่ 21 คะแนนขึ้ น ไป หรื อ เกรดเฉลี่ ย รวม
ภาษาต่า งประเทศ มากกว่า 3.00 ขึ้ นไป) สามารถเริ่ ม เรี ยน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
(English for Global Exploration) หลังจากนั้น จึงสามารถเรี ยนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริ บทของ
เทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)
นอกจากนี้ ยงั สามารถเลื อกเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสู ง คือ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการทางาน
(English at Work) ENL 128: การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ (Presentations in English) และ ENL
129: ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม (English for Meetings) ได้
2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ENL 124
ปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Bridging)
เงื่ อ นไขรายวิช า : เป็ นรายวิช าเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่มี ทัก ษะทาง
ภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด

Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University
standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short dialogs and
information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, reading short
information and writing at a paragraph level.
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ENL 125

ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
3(2-2-5)
(English for Global Exploration)
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาต้ องสอบผ่ าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพื่อปรับฐาน หรื อมี
ทักษะภาษาอังกฤษสู งกว่ าเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนดให้ เรียน ENL 125
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารที่ฝึกแบบพหุ ทกั ษะ กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ภาษา การฝึ ก
ฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication
ENL 126

ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
3(2-2-5)
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design)
วิชาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรม
ในโลกสมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรี และการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปั ตยกรรม ความงาม
และสุ ขภาพ สานวนภาษาตามบริ บทของบทความ ข้อมูล คาบรรยาย การเล่าเรื่ อง โฆษณา สื่ อสิ่ งพิมพ์
และข้อมูลในอินเทอร์ เน็ต การใช้ภาษาในการร่ วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about
innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as beauty
and health. English expressions and vocabulary in context of articles, information, description,
narration, adverts, mass media and information from the Internet. Converse, discuss, and give
opinions in English.
2.2) กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทางาน
3(2-2-5)
(English at Work)
วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่ โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ศัพท์ สานวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จาเป็ นในการทางานในบริ บทนานาชาติการใช้
ทักษะทั้งด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึ กการสื่ อสารในการทางาน
การติดต่อนัดหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟั งการบรรยายย่อลืม
และนาเสนอความเห็นในที่ประชุม
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Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function in
multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate in and
outside organizations. Practices in communication in diverse contexts using technology and personal
contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appointments and arrangements
for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening to briefings, taking notes and
report in writing and orally.
ENL 128

การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่ โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ภาษาและกลยุทธ์การนาเสนอ ลักษณะของการนาเสนอผลงานที่ดี การวางแผนและการ
นาเสนอผลงาน การเตรี ยมการโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผูฟ้ ังและเรื่ องที่จะนาเสนอ การเรี ยงลาดับเนื้ อหา
ที่จะนาเสนอ กลวิธีในการนาเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมกับบริ บทของการนาเสนอ
และใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ย การประเมิ น การน าเสนอผลงานของตัว เองและกลวิ ธี ใ นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาความสามารถในการนาเสนอผลงานของตน
Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an effective
presentation. Planning and delivering presentations. Researching for information about the audience
and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering a presentation
using contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology supports. Selfassessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations.
ENL 129

ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุ ม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่ โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ภาษาและกลวิธี ส าหรั บการเข้าประชุ ม ลัก ษณะของผูเ้ ข้าประชุ มที่ ดี ทัก ษะที่ จาเป็ น
สาหรับการเข้าประชุ ม ฝึ กทักษะการฟั ง การอ่าน และการจดประเด็น การนาเสนอความคิ ดเห็ นและ
ข้อโต้แย้ง การฝึ กการเข้าประชุมในสถานการณ์เสมือนจริ ง
Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good participants.
Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. Presenting arguments
and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.
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THA 126

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นเพื่ อ
การสื่ อสารในชี วิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานทั้งทาง
ราชการและธุ รกิจ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีพและการศึกษาในระดับสู งต่อไป
Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking,
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes.
RSU 127

ลุยโลกอินเตอร์
3(2 2-5)
(Intercultural Communication)
ความท้าทายของการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม เรี ยนรู ้คานิ ยามของการสื่ อสารระหว่าง
วัฒ นธรรมประเภทของวัฒ นธรรม ปั จ จัย ของการสื่ อ สารระหว่ า งวัฒ นธรรม เข้า ใจปั ญ หาการ
ตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม มิ ติทางวัฒนธรรม การสื่ อสารทางอวัจนภาษา ภาษาท่ า ทาง การสบตา
การแสดงออกทางสี ห น้า ระยะห่ า งระหว่า งบุ ค คล การสัมผัส ปรลัก ษณ์ ภาษา รู ปแบบการสื่ อสาร
บริ บท ค่านิยม ตลอดจนเข้าใจภาษานานาชาติที่สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนชาติน้ นั ๆ
Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of
culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal
communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics, paralanguage,
types of communication, contexts, values, and understanding international languages that reflect
the cultural values of each race.
RSU 128

ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
เรี ย นรู ้ การอยู่ร่วมกันในสั ง คมของคนไทยกับ คนต่ า งชาติ ตระหนัก ถึ ง การจัดการกับ
ความแตกต่ า งของสามัญ ทัศ น์ อคติ ท างชาติ พ นั ธุ์ ทัศ นคติ การรั บ รู ้ การตี ค วาม เข้า ใจปั ญ หาการ
ตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุ รกิจ
Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of
management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation;
understanding of culture shock, as well as international business communication.
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RSU 129

สู่ โลกกว้ าง
3(0 35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
เรี ย นรู ้ ผ่า นกิ จกรรมโครงงานในรู ป แบบต่ า งๆ โดยอาศัย การเดิ นทางไปต่ า งประเทศ
ความสั ม พัน ธ์ ภ ายใต้บ ัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) การฝึ กงาน ณ องค์ ก รในต่ า งประเทศ
โครงการ Passage to ASEAN (P2A) หรื อ การเดินทางรู ปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
(การฝึ กประสบการณ์ตอ้ งใช้เวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 วัน)
Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative
education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of exchange
trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.)
JPN 101

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาญี่ปุ่น และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขี ย น เพื่อใช้สาหรั บ การสื่ อสารในชี วิตประจาวัน เช่ น การทัก ทาย การบอกลา การแนะนาตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
JPN 102

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น เช่ น การเจรจาซื้ อ และขายสิ นค้า การสัมภาษณ์ งาน การเสนอ
- ดเห็น
ความคิ
Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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JPN 110

ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาญี่ ปุ่ น ผ่า นบริ บ ททางสั ง คมและวัฒนธรรมญี่ ปุ่ นในแง่ มุ ม ต่ า งๆ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดาเนินชีวิต โดยเน้นการ
ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
CHN 101

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจี นระดับพื้นฐาน เรี ยนรู ้ คาศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 คา ศึกษาสานวนและรู ป
ประโยคพื้นฐาน ฝึ กการออกเสี ยงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวติ ประจาวัน เช่น การทักทาย แนะนาตัว
Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence
structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting and
introductions.
CHN 102

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
250

3(2-2-5)

A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations in
everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
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CHN 110

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่ มุมต่างๆ เพื่อการ
สื่ อสารในชี วิต ประจาวันอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการฝึ กทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts
for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in
different situations.
FRN 101

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรี ยน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
ระบบเสี ย งภาษาฝรั่ งเศส ไวยากรณ์ พ้ืนฐาน ศัพท์และสานวนเบื้ องต้น เน้นฝึ กทัก ษะ
การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับตนเอง
ครอบครั ว สถานศึกษา สิ่ งแวดล้อม อาหารและเครื่ องดื่ ม ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล เวลาว่างและ
การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาและอาชีพ การซื้ อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง
French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with
focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself,
family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and
recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.
FRN 102

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรี ยน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรียน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และสานวนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่ อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ ลมฟ้ า อากาศ การบริ การ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การใช้ ภ าษาตามมารยาทสั ง คม
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู ้ สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social
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etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
FRN 110

ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรียน 1
ศัพท์ สานวนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวฝรั่ ง เศส ขนบธรรมเนี ย มประเพณี รวมถึ ง มารยาทและวิถี ชี วิตของชาวฝรั่ ง เศส อาทิ ศิ ล ปะการ
รั บประทานอาหารแบบฝรั่ ง เศส วัฒนธรรมการดื่ มไวน์ การศึ กษาและสถานที่ ท่องเที่ ยวในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
ISL 111

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
ภาษาอาหรั บเพื่อเป็ นพื้นฐานการฟั ง พู ด อ่านและเขี ยน ฝึ กการออกเสี ยงและสนทนา
หัวข้อง่ายๆ ในชีวติ ประจาวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การรับโทรศัพท์ การถามและ
บอกทิศทาง
Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading,
and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation,
asking and answering about directions.
ISL 112

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒ นาทัก ษะและค าศั พ ท์ ภ าษาอาหรั บ ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น ฝึ กสนทนาหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้
ในชีวติ ประจาวัน เช่น การโทรศัพท์ ซื้ อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
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ISL 113

ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and
writing in different situations.
KOR 101

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเกาหลี และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขี ย น เพื่อใช้สาหรั บ การสื่ อสารในชี วิตประจาวัน เช่ น การทัก ทาย การบอกลา การแนะนาตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
KOR 102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1

3(2-2-5)

Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling
things, job interviewing, and giving opinions.
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KOR 110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาเกาหลี ผ่านบริ บ ททางสั ง คมและวัฒนธรรมเกาหลี ใ นแง่ มุ มต่ า งๆ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องประเทศเกาหลี ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ การด าเนิ น ชี วิ ต
โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
RUS 101

ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
หลักไวยากรณ์ เบื้องต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสี ยง ระดับเสี ยง คาศัพท์ที่จาเป็ น
ในระดับเริ่ มต้น
Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102

ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
ค าศัพ ท์ แ ละโครงสร้ า งภาษารั ส เซี ย ที่ ใ ช้ สื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวัน ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น
เช่น การทักทาย การแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering
about time, traveling, buying and selling things.
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RUS 110

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
ภาษารั สเซี ย ผ่านบริ บททางสั งคมและวัฒนธรรมรั สเซี ย ในแง่ มุม ต่า งๆ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องประเทศที่ เ ป็ นเจ้า ของภาษารั ส เซี ย ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ
การดาเนินชีวติ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts:
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with an
emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.
SPN 101

ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาสเปน และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขี ย น เพื่อใช้สาหรั บ การสื่ อสารในชี วิตประจาวัน เช่ น การทัก ทาย การบอกลา การแนะนาตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
SPN 102

ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพ ท์และส านวนภาษาสเปนในระดับที่ สูง ขึ้ น ฝึ กพูดภาษาสเปนในเรื่ องที่
เกี่ ย วกั บ ลมฟ้ า อากาศ การบริ การ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การใช้ ภ าษาตามมารยาทสั ง คม
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู ้ สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
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SPN 110

ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่ อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์ สานวนภาษาสเปนเบื้ องต้นที่ ใช้สื่ อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวสเปน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี รวมถึ ง มารยาทและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวสเปน อาทิ ศิ ล ปะการ
รับประทานอาหารแบบสเปน วัฒนธรรมการดื่ มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปน
โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
GER 121

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเยอรมัน และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด
อ่าน เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
GER 122

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และสานวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กพูดภาษาเยอรมันในเรื่ อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ ลมฟ้ า อากาศ การบริ การ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การใช้ ภ าษาตามมารยาทสั ง คม
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู ้ สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German
speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance with social
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etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
GER 110

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์สานวนภาษาเยอรมันเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวเยอรมัน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี รวมถึ ง มารยาทและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวเยอรมัน อาทิ ศิ ล ปะ
การรับประทานอาหารแบบเยอรมัน วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
เยอรมันนี โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in Germany: art of
dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in Germany, with an
emphasis on listening and speaking in different situations.
SWD 121

ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาสวีดิช และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
SWD 122

ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และสานวนภาษาสวีดิชในระดับที่ สูงขึ้ น ฝึ กพูดภาษาสวีดิชในเรื่ องที่
เกี่ ย วกั บ ลมฟ้ า อากาศ การบริ การ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การใช้ ภ าษาตามมารยาทสั ง คม
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู ้ สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
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Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
SWD 110

ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่ อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์ สานวนภาษาสวีดิชเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
สวีเดน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบสวีเดน การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวีเดน โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั งและ
การพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life in Sweden: art of
dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on listening and speaking in
different situations.
VTN 101

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเวียดนาม และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด
อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวัน การทัก ทาย การบอกลา การแนะน าตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
VTN 102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
VTN 110

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์สานวนภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวเวียดนาม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี รวมถึ งมารยาทและวิถีชี วิตของชาวเวีย ดนาม ได้แก่ ศิ ลปะ
การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม โดยเน้นการ
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life in Vietnam: art of
dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on listening and speaking in
different situations.
MLY 101

ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษามลายู และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวัน การทัก ทาย การบอกลา การแนะน าตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
MLY 102

ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
MLY 110

ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์ สานวนภาษามลายูเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
มลายูขนบธรรมเนี ยมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ได้แก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบมลายู การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซี ย โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั งและ
การพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art of dining;
education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and speaking in different
situations.
BHS 101

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาบาฮาซา และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด
อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวัน การทัก ทาย การบอกลา การแนะน าตัว
การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
BHS 102

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BHS 110

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Indonesia Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ ส านวนภาษาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย เบื้ อ งต้น ที่ ใ ช้สื่ อ สารในบริ บ ททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซี ย
อาทิ ศิ ล ปะการรั บ ประทานอาหารแบบอิ น โดนี เ ซี ย การศึ ก ษาและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and ways of life in
Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an emphasis on listening
and speaking in different situations.
LAO 101

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาลาว และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
LAO 102

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น

50

Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
LAO 110

ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ ส านวนภาษาลาวเบื้ อ งต้นที่ ใ ช้สื่ อ สารในบริ บ ททางสั ง คมและวัฒ นธรรมของ
ชาวลาว ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ได้แก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบลาว การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั งและการพูด
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of dining;
education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking in different
situations.
BRM 121

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาพม่า และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สาหรับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
BRM 122

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : BRM 121 ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น เพื่ อ ใช้ส าหรั บ การสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BRM 110

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ าเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : BRM 121 ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพ ท์ ส านวนภาษาลาวเบื้ อ งต้นที่ ใ ช้สื่ อ สารในบริ บ ททางสั งคมและวัฒ นธรรมของ
ชาวพม่า ขนบธรรมเนี ยมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบพม่ า การศึ ก ษาและสถานที่ ท่องเที่ ยวในประเทศพม่ า โดยเน้นการฝึ กทัก ษะการฟั ง และ
การพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in Myanmar: art of
dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on listening and speaking in
different situations.
3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Leadership and Social Responsibility)
RSU 130

ศาสตร์ แห่ งรัก
3(2-2-5)
(Sceince of Love)
ความหมาย ความส าคัญ รู ปแบบของความรั ก ทั้งความรั ก ในตนเอง ผูอ้ ื่ น ครอบครั ว
สังคม สิ่ งแวดล้อม ตระหนักในการรู ้ คุณค่าตนเอง และการเคารพผูอ้ ื่น มีความรู ้สึกรับผิดชอบ ใช้พลัง
แห่งรักสร้างสรรค์ชีวติ และสังคมที่มีความสุ ข
Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society and
environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using the power of
love to create a happy life and society.
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RSU 131

ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
การเสริ ม สร้ า งแรงบันดาลใจจากแนวคิ ดและการปฏิ บ ตั ิ ข องผูน้ าทางสั ง คม ธุ รกิ จ
และการเมือง ด้วยแนวคิด ที่ทุกคนสามารถเป็ นผูน้ าเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ตนเอง แนวทางการพัฒนาชุมชน และสังคมสู่ ความยัง่ ยืน
Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, with
the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development Community
Development And the development for sustainable society.
RSU 132

การรู้ เท่ าทันการคอร์ รัปชั่ น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
ความหมาย รู ปแบบ วิธีการ ของการคอร์ รัปชัน่ การทุจริ ตเชิ งนโยบาย ผลประโยชน์
ทับซ้อน การใช้อานาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลับซับซ้อนและเชื่ อมโยงของการคอร์ รัปชั่น
ระหว่าง มิติทางการเมืองและสังคม จากกรณี ศึกษาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในสังคมไทย และต่างประเทศ
ปลูกฝังจิตสานึกในการไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use of
power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social dimension
through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not being silent about
corruption.
RSU 133

ศาสตร์ พระราชา
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวรั ช กาลที่ 9 การรู ้ จ ัก
พึ่งตนเอง การเข้าใจชี วิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุ มชน สังคม และโลก
ในมิ ติ สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง โดยประสานการเรี ยนรู ้ จ ากชี วิ ต จริ งนอกห้ อ งเรี ยน
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ที่มีความสุ ขและยัง่ ยืน
Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world
relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real life
outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.
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กฎหมายต้ องรู้
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
ความหมายและคุ ณ ค่ า ของรั ฐ ธรรมนู ญ กลไก และการบัง คับ ใช้ ข องกฎหมาย
กฎหมายแพ่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ องบุ ค คล ทรั พ ย์สิ น นิ ติ ก รรม สั ญ ญา ละเมิ ด ครอบครั ว และมรดก
ที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตตั้งแต่เกิดจนตาย และกฎหมายอาญา เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิด
และโทษ โดยกาหนดผูก้ ระทาผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนด เข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่าน
กรณี ศึกษาที่เป็ นประเด็นปั ญหาในสังคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อได้อย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นต่อชีวติ
Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the law.
Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important to life from
birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. The offender will be
punished according to the law. Criticize, and apply laws for daily life by studying case studies such
as family and social issues.
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การออกแบบชี วติ และสั งคมแห่ งความสุ ข
3(2-2-5)
(Happy Life and Society Design)
นิ ย ามความสุ ข ประเภทของความสุ ข กระบวนการคิดเชิ งออกแบบ กระบวนการคิ ด
เชิ งอนาคต การออกแบบชี วิตที่ มี ค วามสุ ข การออกแบบสัง คมแห่ ง ความสุ ข การออกแบบนโยบาย
ความสุ ข
Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life
design Happy society design Happy policy design
4) กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
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ชีวติ ในต่ างแดนกับการสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
การเรี ยนรู ้ อาชี พ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิ จกรรมโครงงานในรู ปแบบต่างๆ
โดยอาศัยการเดิ นทางไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ ยนและสร้ างความสัมพันธ์ ภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเทศหรื อการเดินทางรู ปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะ (การฝึ กประสบการณ์ตอ้ งใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์)

54

Project-based activities to gain language communication experience, intercultural
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according to
the agreements written in the MOU; connections in organizations in foreign countries or other kinds
of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 6 weeks.)
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สั มมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
การวิ เ คราะห์ แ ละการตรวจสอบหาความจริ ง ในหั ว ข้อ น่ า สนใจเกี่ ย วกับ ภาษาและ
วัฒนธรรมในแง่ มุม ต่ า งๆ โดยการนาประเด็ นที่ พบจากการเรี ย นหรื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง านในต่ า งประเทศ
หรื อหน่ วยงานต่างชาติ ในประเทศไทยมาอภิ ปราย และเลื อกประเด็นที่ น่าสนใจที่ ได้รับมาจากการ
เดินทางไปต่างประเทศ หรื อจากการฝึ กงานในบริ ษทั ข้ามชาติที่เปิ ดดาเนิ นการในประเทศไทยมาศึกษา
และเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านทางการนาเสนอ อภิปราย ในรู ปของการสัมมนา
Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various
aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or from working
in Thailand-based foreign organizations through seminars.
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ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
การใช้ชีวติ อย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจความหมายและคุณค่าของชี วิต ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้ชีวิตอย่างสร้ างสรรค์ เรี ยนรู ้ การใช้เหตุผลที่สร้ างสรรค์และการคิดเชิ งบวก รู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ อย่างมีความสุ ขและการสร้างจิตสานึกต่อการพัฒนาสังคม
Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting creative
lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness toward social
development.
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ปทุมธานีศึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
ประเด็ นที่ น่า สนใจเกี่ ย วกับ จัง หวัดปทุ ม ธานี แบบสหวิท ยาการ ในมิ ติป ระวัติศ าสตร์
ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ อัตลักษณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history,
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
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คนต้ นแบบ
3(3-0-6)
(Idol Studies)
ประเด็น ด้า นประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรม ปรั ช ญา ศาสนา วิถี ชี วิต ความคิ ดความเชื่ อ
ผ่านบุคคลที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการดาเนิ นชี วิต ความสัมพันธ์กบั บริ บทสังคม
การนามาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนและสังคม
History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected role
models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with social contexts:
application to quality life development for the benefit of an individual person and society.
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สื่ อสะท้อนชีวติ
3(3-0-6)
(Life Reflection through Media)
ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเชื่ อผ่าน
สื่ อที่นกั ศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ
Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through
media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.
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รู้ ทนั โลก
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม วัฒนธรรมใน
บริ บทโลก สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture in
global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.
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ความเป็ นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
เรี ย นรู ้ ค วามหมายของคาว่า “ไทย” เอกลัก ษณ์ และความเป็ นไทย ค่า นิ ยมแบบไทย
ความเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรม วรรณกรรม/วรรณคดี ไ ทยที่ ส ะท้อ นความเป็ นไทยได้ชัด เจน
รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ อาทิ มารยาท การแต่งกาย อาหาร การละเล่น ความเป็ นไทยใน
สายตาชาวโลก
Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai
conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting
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Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, foods,
Thai children's games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside.
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ไทยในสื่ อ
3(2-2-5)
(Thai Dimension in Media)
ภาษากับ ความคิ ด รู ป แบบการใช้ ภ าษาในสื่ อ การสะท้อ นภาพความคิ ด ผ่า นภาษา
ความหมายและ ประเภทของสื่ อ ลักษณะของสื่ อประเภทต่างๆ เรี ยนรู ้องค์ประกอบของสื่ อ หน้าที่ของ
สื่ อต่อสังคม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ศึกษาการใช้ภาษา ค่านิ ยม และภาพสะท้อน
ผ่านสื่ อประเภทต่างๆ ฝึ กวิเคราะห์กรณี ศึกษา การสื่ อความคิดผ่านภาษาจากสื่ อที่นกั ศึกษาสนใจ
Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of
media, media rights and responsibilities towards society; relationship between media and thoughts,
language usage, values as reflected through media forms; analysis of idea expression through media
as case studies.
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วัฒนธรรมวิจักษ์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางวัฒ นธรรมศิ ล ปะ การแสดง ความเชื่ อ ความศรั ท ธา
ศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างและพลังอานาจของวัฒนธรรม ทั้งระดับสังคม ระดับภูมิภาคและ
ระดับสากล เพื่อหาแนวทางคงอยูก่ ารสื บสานต่อยอดวัฒนธรรมแบบนาสมัย สร้างจิตสานึก ตระหนักถึง
ความสาคัญและเคารพการอยูร่ ่ วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary
phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level to find
ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise awareness of
the importance and respect of coexistence in our society based on cultural diversity.
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ศิลปะการทางานต่ างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
ข้อมู ลสาคัญในการทางาน ทั้งในด้านของคนไทยที่ ทางานในต่างแดน หรื อคนไทยที่
ท างานกับ หน่ วยงานต่ า งชาติ ใ นประเทศไทย เข้า ใจกฎระเบี ย บ ข้อบัง คับ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เรี ย นรู ้
แนวโน้มอุปสงค์ของตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริ ษทั ที่ตอ้ งการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจ
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เทคนิ ค ที่ จาเป็ นในการท างานกับชาวต่ า งชาติ ตลอดจนเข้า ใจวัฒนธรรมที่ หลากหลาย วิถี ชี วิตของ
ชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อห้ามและข้อควรปฎิบตั ิ
Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and
those working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements;
learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign
employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, lifestyle of
foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.
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วิถีอาเซียน 1
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)
ความเป็ นมาและการก่อตั้งของเครื อข่ายหรื อสมาคมP2A ความรู ้เบื้องต้นเพื่อการเตรี ยม
ตัวก่ อนการเดิ นทางในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน (พีทูเอ) ในเรื่ องของวัฒนธรรม สภาพสังคม ชี วิตความ
เป็ นอยู่ของผูค้ นในแต่ละประเทศของเครื อข่ายพีทูเอ สิ่ งที่ผูเ้ รี ยนคาดหวังจากการเดิ นทางไม่ว่าจะเป็ น
ในส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ย เส้ น ทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดิ นทาง ที่ พ กั อาหารและมื้ อ อาหาร
กิจกรรม บริ การและการดูแลที่พึงได้รับระหว่างการเดินทาง ประโยชน์ที่จะได้รับ เว็บไซต์พีทูเอสาหรับ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการเตรี ยมตัวก่อนการเดินทางอย่างถูกวิธี
Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or
Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN (P2A):
culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses,
route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and meals, activities, service
and care received during the journey, benefits of taking the trip; P2A Website for more information
and self-preparation before traveling in the journey with P2A network; guidelines for proper
preparation before taking the journey.
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วิถีอาเซียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences : P2A2)
เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของโปรแกรมและกิจกรรมที่จดั ไว้เพื่อให้บริ การผ่านทางสมาคมP2A
ผูเ้ รี ย นต้อ งลงทะเบี ย นและเข้า มี ส่ ว นร่ ว มในการเดิ นทางขั้นต่ า อย่า งน้อ ย 10 วันเพื่ อ เดิ น ทางไปยัง
3 ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ยน โดยการรับรองของมหาวิทยาลัยสมาชิ กในเครื อข่ายกลุ่มประเทศ
อาเซียน ผูเ้ รี ยนจะได้ร่วมกิจกรรมและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิ ยม
ชีวิตความเป็ นอยู่ พฤติกรรม และความเชื่ อของผูค้ นในแต่ละประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการสร้าง
58

ความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างสังคมอาเซี ยน เมื่ อกลับจากการเดิ นทางผูเ้ รี ยนต้องทาการ
นาเสนอประสบการณ์ผา่ นการนาเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรี ยนเป็ นการประเมินความรู ้ ประสบการณ์
และผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการเดินทาง
A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three ASEAN
member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students also
participate in activities and learn about factors influencing on language, culture, value, life-style,
behavior and people’s belief in order to make good perception among ASEAN community; after
the journey, each individual student is requested to present and share his/her experience in order to
have his/her knowledge, experience, and achievement evaluated.
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ความสร้ างสรรค์ ในงานศิลป์
3(2-2-5)
(Creativity in the Arts)
พื้ น ฐานงานศิ ล ปะที่ ส าคัญ ในด้า นมนุ ษ ยศาสตร์ ทัศ นศิ ล ป์ สถาปั ต ยกรรม เพลง
และศิลปะการแสดง สารวจค่านิ ยมและความสนใจในการพัฒนางานศิลป์ และวัฒนธรรมจากทัว่ โลก
ศึกษารู งานศิลปะและสื่ อที่หลากหลายรู ปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่ วมงานแสดงผลงานศิลป์
การเขียนบทวิจารณ์ และการจัดโครงการที่สร้างสรรค์
An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts,
architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are reflected
in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and media explored
as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical writing, and creative
projects.
5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
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การจัดการเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Management)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์
เชิง
สังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจัดการเชิ งสร้างสรรค์ การจัดการรู ปแบบต่างๆ
ผ่านกรณี ศึกษา การวางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึ กปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้
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Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, and
Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management Style. Study
through case studies and practice to achieve the learning target.
RSU 151

ประสบการณ์ จากการสตาร์ ทอัพและการเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
ความหมายของธุ รกิ จ สตาร์ ท อัพ สตาร์ ท อัพ แบบดั้ง เดิ ม และสตาร์ ท อัพ ในยุค ปั จจุ บ ัน
การวิเคราะห์โอกาสทางธุ รกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบสตาร์ ทอัพหรื อธุ รกิจที่
ตนเองสนใจและท าได้ จ ริ ง กิ จ กรรมที่ จ าเป็ นส าหรั บ ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อัพ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง การจัดหาทุนหรื อผูส้ นับสนุน
Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern times.
Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business design and self
interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. Seeking for Financing or
Sponsorship.
RSU 152

การคิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
ถอดรหัสคิด หลักการใหม่ แนวคิดใหม่ มิติทางจริ ยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้
ความรู ้และการนาเสนอความจริ งในแนวใหม่ การสร้างทีมนักนวัตกรรมทางสังคมยุคใหม่ สร้างความ
กล้าหาญในการตอบโจทย์ทางสังคมอย่างมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดและมิติทางจริ ยธรรมในแนว
ใหม่ สามารถนาเสนอความรู ้ใหม่ที่นาไปใช้ได้จริ งในชีวติ การทางาน และแบ่งปั นหลักการและแนวคิด
ใหม่ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแผ่ความรู ้สู่สังคม
Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension
of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with
the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing of new
workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new knowledge to
society through social media.
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RSU 153

ผู้ประกอบการไลฟ์ สไตล์
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
กระบวนการคิ ดเชิ ง ออกแบบโดยมี มนุ ษ ย์เป็ นศู นย์ก ลาง กระบวนการคิ ดเชิ งอนาคต
การเป็ นผูป้ ระกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม
Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship.
Personality Psychology. Social enterprise.
RSU 154

แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิ จ และการสื่ อสาร การประกอบการ
แนวคิ ดพื้นฐานทางเศรษศาสตร์ อุ ปสงค์ อุ ปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิ ต ตลาดปั จจัยการผลิ ต
โครงสร้างตลาด ปั จจัยการผลิต การผลิต ต้นทุน รายรับ กาไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการ
คลัง สถาบันการเงิ น เงิ นเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงิ นตามเวลา นโยบายการเงิ น อัตราแลกเปลี่ยน
การลงทุ น การระดมทุ น การค้า ระหว่ า งประเทศ รายได้ ป ระชาชาติ และปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
Changes in technology, society, economy and communication, entrepreneurship, basic
concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market, market
structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, government budget, public
policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of money, mnonetary policy, exchange
reat, investment, fundraising, intermational trade, national income, and economic problems in digital
economy.
6) กลุ่มที่ 6 รู้ เท่ าทันสื่ อดิจิทลั (Digital Media Literacy)
RSU 160

รู้ เท่ าทันสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
นิยามความรอบรู ้เรื่ องสื่ อดิจิทลั ความเป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั เรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยี
และเครื่ องมือดิจิทลั ในการสื่ อสาร การเข้าถึง การแลกเปลี่ยน การใช้สื่อดิจิทลั อย่างรู ้เท่าทันบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริ ยธรรมทางการสื่ อสาร ความคิ ดเชิ งวิพากษ์ต่อกรณี ศึกษาที่เป็ น
ประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความน่ าเชื่ อถื อของสารสนเทศ การประเมินคุ ณค่าสารสนเทศจากสื่ อดิจิทลั
เพื่อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในชีวติ ประจาวัน
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Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital
technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media knowingly
based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on controversial case
studies regarding reliability of information. Valuation of information from digital media for proper
application in daily life.
RSU 161

การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
การสร้ า งแนวคิ ด เพื่ อ การผลิ ต เนื้ อ หาผ่า นสื่ อ ดิ จิ ท ัล การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
การวางแผนสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่ อดิจิทลั การผลิตและการเผยแพร่ สู่สาธารณชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Concept development for digital content; target audience analysis; production process
for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
7) กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
RSU 170

หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
ศึ ก ษาภาพรวมวิ ว ัฒ นาการวิ ท ยาศาสตร์ จ ากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บ ัน กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การ
ตั้ง สมมติ ฐ านเพื่ อ น าไปสู่ ก ารค้น คว้า การทดลองหาค าตอบ โดยใช้ ห ลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ ย วข้อง เพื่ อพิ สู จน์ แนวความคิ ดตามสมมติ ฐานที่ วางไว้ และเสนอ
แนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต
Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage
the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying scientific
principles, mathematics and related information technology in order to prove the concept based on the
formulated hypothesis, and propose possible future development.
RSU 171

วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
กระบวนทัศน์ด้านสุ ขภาวะ การรอบรู ้ ด้านสุ ขภาวะการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก
การดู แลและการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา
ในชีวติ ประจาวัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน
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Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-being
enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic life
support.
RSU 172

ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environmental -friendly Life)
การเปลี่ ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมทั้ง ระดับ ชุ มชนและระดับ โลก ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อการ
ดาเนิ นชี วิ ต มนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บ นั การพัฒ นาและการใช้ชี วิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มและสั ง คมโลก
การรั บ มื อ การปรั บ ตัวสถานการณ์ ข องการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อมที่ วิฤ ตในปั จจุ บนั การน้อมนา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการดาเนินชีวติ
Changes of environment at both the community and global levels that influence people
ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes and selfadjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to appropriately handle
national resources and environment in the living processes.
RSU 173

โภชนาการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
คาจากัดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่งประเภทและบทบาทของ
สารอาหารแต่ละชนิ ดและความสัมพันธ์กบั การเกิ ดโรคต่างๆ ปริ มาณความต้องการสารอาหารแต่ละ
ชนิ ดที่ ร่า งกายควรได้รับในประจาวัน ดัชนี มวลรวมของร่ างกาย ความต้องการและการใช้พลังงาน
ในแต่ละวัน พลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกกาลังกาย
ภาวะทุ พโภชนาการ การควบคุ มน้ าหนักตัว ภาวะผิดปกติ ทางเมตาโบลิ สม โภชนาการในภาวะต่างๆ
และ การใช้อาหารร่ วมในการบาบัดโรคต่าง ๆ เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภัยและ
สุ ขาภิบาลอาหาร สารพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้ อนมาในอาหาร
Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and major role of each
nutrients and clinical correlations; Recommended Dietary Allowances (RDA); Body Mass Index
(BMI); Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR); assessment of nutritional status;
exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several
physiological conditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food sanitation, natural
food toxins and food-borne diseases.
63
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การออกแบบสรีระ
3(2-2-5)
(Physical Body Design)
รู ปแบบและความหลากหลายของการฝึ กด้วยแรงต้านเพื่อการเสริ มสร้างและกระชับ
กล้ามเนื้ อ การใช้อุปกรณ์ และไม่ใช้อุปกรณ์ มาประยุกต์เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างและลดกระชับสัดส่ วน
ของร่ างกาย รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึ กด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กบั ทุกเพศทุกวัย
Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using
equipment and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve
planning and designing resistance training appropriate program for all ages.
8) กลุ่มที่ 8 อาร์ เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
RSU 180

รังสิ ตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
การพัฒนาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์และ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้ าหมาย การวางแผนงาน การฝึ กปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นกั ศึกษาสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition
of Creative Management. Variety of Management Style. Study through case studies and practice to
achieve the learning target from creative activities which are student’s interest within Rangsit
University.
RSU 181

นันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
รู ปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อนาไปใช้ให้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิจกรรมเสริ มสร้างประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดสอดคล้องกับ
แต่ละสภาวการณ์
Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities In order
to reach maximum quality that fits best in each situation.
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การพัฒนาความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
การพัฒนาความสามารถพิเศษ ในด้านการเป็ นนักพูด พิธีกร ผูป้ ระกาศข่าว นักแสดง
นักร้อง นักดนตรี ช่างภาพ ศิลปิ น นักเต้น เพื่อฝึ กทักษะ ดึงศักยภาพ พรสวรรค์ สู่ การเป็ นมืออาชีพ
Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer,
Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and practice the
professional approach.
RSU 183

การปฏิบัติงานช่ างด้ วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
กลไกการท างานของสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน เข้า ใจการแก้ไ ขปั ญ หา
คิดค้นสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ โดยการลงมือทาให้รู้จริ ง ให้งานสร้ าง ซ่ อม แก้ไขเป็ นเรื่ องง่ายสามารถทาได้
ด้วยตนเอง
Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities in order
to reach maximum quality that fits best in each situation
RSU 184

คนต่ างรุ่ นในสั งคมสู งวัย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
การเตรี ยมตัวสาหรับคนต่างรุ่ น ในการเข้าสู่ วยั สู งอายุ และสังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์
ของประเทศไทย และสังคมโลก เข้าใจแนวคิดสู งวัยเชิงรุ ก (Active Aging) ซึ่ งเป็ นกรอบแนวนโยบายที่
สร้ างโดยองค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นในด้านสุ ขภาพกายและจิ ตที่ดี การมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
และครอบครัว และการมีส่วนร่ วมในสังคม เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ และคนต่างรุ่ นได้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ในสังคมสู งวัยและสังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
Preparation for a different generation to enter the old age and the completed Aged
society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which
proposed by World Health Organization. This approach focus on physical and mental health,
security of economics and family, and social participation for elderly and other generations to live
happily together in Aging and aged society.
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หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่ วยกิต
1) วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ
15 หน่ วยกิต
BIO 131
ชีววิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Biology)
ชีววิทยาขั้นพื้นฐานของเซลล์ เกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของเซลล์ การแบ่ง
เซลล์และหน้าที่ของเนื้ อเยือ่ ในร่ างกาย พันธุ ศาสตร์ ตลอดจนการทางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย เช่น
ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบย่อยอาหาร และ ระบบสื บพันธุ์
Basic cell biology, structure and function of cell, cell division and human tissue
functions, genetics, system functions; nervous system, blood circulation, respiration, excretion,
muscular, digestion and reproductive system.
CHM 129

เคมีเบื้องต้ น
4(3-3-8)
(Introduction to Chemistry)
ปริ มาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี สมดุล
กรด-ด่าง เคมีไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์เคมี เคมีอินทรี ย ์ ปฏิกิริยาทางเคมี สารประกอบอินทรี ย ์
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, solution, chemical
equilibrium, acid-base equilibrium, electrochemical, chemical thermodynamics, organic chemistry,
chemical reaction, organic substances.
CHM 233

เคมีวเิ คราะห์
3(2-3-6)
(Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้ น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ก ารประเมิ น ข้อมู ล สมดุ ล เคมี และไอออนแบบต่ า งๆ การ
วิเคราะห์โดยอาศัยการชัง่ น้ าหนัก การวัดปริ มาตร การวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือ เช่น โพเทนทิโอเมตรี
คัลเลอรี เมตรี สเปคโตรเมตรี การแยกและการวิเคราะห์ดว้ ยไฟฟ้ าและโครมาโตกราฟี การแลกเปลี่ยน
ไอออนและการประยุกต์ใช้การแลกเปลี่ยนไอออน
Quantitative chemical analysis; gravimetric analysis, volumetric analysis,
chemical equilibrium, instrumental analysis; potentiometry, colorimetry, spectrometry,
electrogravimetry, coulombmetryand chromatography, ion exchange and its application.
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PHY 135

ฟิ สิ กส์ วทิ ยาศาสตร์ ชีวภาพ
3(2-3-6)
(Life Science Physics)
หน่วยและการวัดทางชี วภาพ จลศาสตร์ การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน พลศาสตร์
การเลื่ อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลังของร่ างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครง
กระดูกและเนื้ อเยื่อ กลศาสตร์ และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์
คลื่นเสี ยงและการได้ยนิ ทัศนศาสตร์ และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิ สิ กส์ของรังสี
ฟิ สิ กส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Units and measurements, kinematics of translational and rotational motion,
dynamics of translational and rotational motion, work energy and power of the body, elastic
properties of the skeleton and tissues, fluid mechanics and physical properties of fluids, heat and
thermodynamics, sound waves and hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and
electronic, radiation physics, physics of nuclear medicine.
MAT 146

ความรู้ เบื้องต้ นทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
2(2-0-4)
(Introduction to Statistics for Biomedical Sciences)
ทฤษฎีเบื้องต้น แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็ นกับเหตุการณ์ต่างๆ การตีความค่าสถิติ สถิติพรรณนา ประชากรกับตัวอย่าง การกระจายของค่าความ
น่าจะเป็ น ทฤษฎีช่วงความเชื่อมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
Basic theory, concepts and application and probability distributions in various
events, interpretation of statistical values, descriptive statistics, population and sample, probability
distribution, confident interval theorem, hypothesis testing, analysis of variance, regression analysis
and data analysis by application software.
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2) วิชาชีพ
77 หน่ วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ
68 หน่ วยกิต
ANA 100
กายวิภาคศาสตร์ พืน้ ฐาน
3(2-3-6)
(Basic Anatomy)
โครงสร้างของมนุษย์ วิธีการจาแนกระบบอวัยวะและเนื้ อเยื่อ ฮีสโตโลยีของเนื้ อเยื่อ
เฉพาะ หน้าที่ของอวัยวะ การเจริ ญเติบโต การชารุ ดและการสร้ างซ่ อมแซม การปลู กถ่ายเนื้ อเยื่อ สาร
พันธุกรรม การผสมพันธุ์ การเจริ ญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
Structure of human body; method of classification organ systems and tissues;
histology of specific tissues, organs functions; development, tissue injury and repair, organ
transplantation, genetic material, fertility, growth and development.
PSO 100

สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Physiology)
การทางานและหน้าที่ข้ นั พื้นฐานของระบบต่างๆ ภายในร่ างกายมนุ ษย์ เซลล์ ระบบ
กล้า มเนื้ อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวีย นเลื อด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ า ยปั ส สาวะ
ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมอุณหภูมิภายของร่ างกาย
Basic normal functions from cells to organ systems, muscle, nervous,
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, endocrine, and reproductive systems.
PSO 102

ปฏิบัติการสรีรวิทยาพืน้ ฐาน
1(0-3-2)
(Laboratory in Basic Physiology)
วิชาบังคับร่ วม : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
ปฏิบตั ิการทางสรี รวิทยาเกี่ยวกับกลไกการทางานของเซลล์ ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบ
ประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบขับถ่ายปั สสาวะ
Laboratory in physiology,mechanism of cell function: muscle, nervous,
cardiovascular, respiratory, and renal systems.
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BCH 201

ชีวเคมีพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
(Basic Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน: CHM 129 เคมีเบื้องต้ น
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน กรด
นิวคลิอิก วิตามิน ในแง่การสังเคราะห์ การย่อย การดูดซึ ม เมตาบอลิสม การกาจัดออก ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม ปัญหาทางด้านโภชนาการและการป้ องกัน
Structures and functions of biomolecules; protein, carbohydrates, fat, nucleic acid,
vitamin in aspect of synthesis, digestion, absorption, metabolism; genetic diseases; malnutrition and
prevention.
PAT 203

พยาธิวทิ ยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พืน้ ฐาน
พยาธิ วิ ท ยาและการเปลี่ ย นแปลงของเซลล์ห รื อ เนื้ อ เยื่ อเมื่ อ ได้รับ อันตราย การ
สนองตอบของร่ างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน การเกิดเนื้ องอก โรคติดเชื้ อ ความผิดปกติทาง
พันธุ กรรม ความไม่สมดุลของสารอาหาร ความผิดปกติในเด็กแรกเกิด
Pathologic changes of cells/tissues from various injuries, responses to the injuries,
immunologic disorders, neoplasm, infectious diseases, genetic disorders, nutritional imbalance,
diseases of infants.
MIC 305

จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
4(3-3-8)
(Microbiology and Immunology)
วิชาบังคับก่อน : BIO 131 ชีววิทยาทัว่ ไป
จุลินทรี ยต์ ่างๆ ได้แก่แบคทีเรี ย เชื้ อรา ปรสิ ตวิทยาและไวรัส โครงสร้ างและหน้าที่
การเพาะเลี้ยง การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโต เมตาบอลิสมและพันธุ ศาสตร์ ของจุลินทรี ย ์ การควบคุม
และการทาลายจุลินทรี ย ์ การก่อให้เกิดโรคและการตอบสนองของร่ างกายต่อการติดเชื้ อ ระบบภูมิคุม้ กัน
ระบบคอมพลีเมนต์ การตอบสนองทางภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การเกิ ดภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิคุม้ กันต่อ
ตัวเอง
Various types of microorganisms; bacteria, fungi, parasite and virus; structural
components and their functions, cultivation, growth, metabolisms, genetics and controls of the
microorganism; microbial virulence factors, microbial pathogenesis and host responses to microbial
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infections; immune defense mechanisms, complement system, immune responses to infectious
agents, hypersensitivity and autoimmune diseases.
PMC 331

เภสั ชวิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Basic Pharmacology)
ความหมายและความสาคัญของยาต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ การจาแนกประเภท
ของยา แหล่งที่มาของยา การพัฒนายา กฎหมายยา การบริ หารยา ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา
เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังผลข้างเคียง อาการอันไม่พึงประสงค์
ของยากลุ่มต่างๆ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและกลุ่มยาที่ใช้บ่อย
Definition and importance of drugs on human well-being, drug classifications,
drug sources, drug development, legal aspect of drug regulation, drug administration and regimen,
pharmacokinetics, pharmacodynamics, indications contraindications, precautions, side effects,
unwanted effects drug interactions and common used drugs.
BMS 103

วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ เบื้องต้ น
1(1-0-2)
(Introduction to Biomedical Sciences)
ความรู ้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ แนวทางการประยุกต์ความรู ้ดา้ นกาย
วิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรี รวิทยา จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุม้ กัน พยาธิ วทิ ยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา องค์การ
และอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้องทางวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ท้ งั ภาครั ฐและเอกชน การแสดงนิ ท รรศการทาง
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ การศึกษาดูงาน
Basic knowledge in biomedical sciences and concepts of applications; anatomy,
biochemistry, physiology, microbiology, immunology, pathology, pharmacology and toxicology;
organization and career path related to biomedical sciences including government and private sectors;
exhibition in biomedical sciences; field trips.
BMS 104

ชี ววิทยาระดับเซลล์ และโมเลกุลเบื้องต้ น
1(1-0-2)
(Introduction to Cell and Molecular Biology)
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ เคมีระดับเซลล์ การยึดเกาะ
ระหว่างเซลล์และสารบนผิวเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การเคลื่อนไหวของเซลล์
การขนส่ งสารผ่านเยือ่ หุ ม้ เซลล์และศักย์ไฟฟ้าเยือ่ หุ ม้ เซลล์ การสื่ อสารภายในและระหว่างเซลล์ การส่ ง
ถ่ายสัญญาณของเซลล์
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Structure and function of cell, cell components, cell chemistry, cell-cell and cellmatrix adhesions, cell differentiation, cell cycle, cell motility, membrane transport and membrane
potential, intracellular and intercellular communication, cell signaling.
BMS 211

เครื่ องมือทางชีวการแพทย์ และระบบมาตราฐานสากล
3(2-3-6)
(Biomedical Instrumentation and International
Organization for Standardization)
วิชาบังคับก่อน : PHY 135 ฟิ สิ กส์ วทิ ยาศาสตร์ ชีวภาพ
การประยุก ต์ใ ช้และเทคนิ ค ทางปฎิ บ ัติก ารของเครื่ องมื อหลัก ทางชี ว การแพทย์
เครื่ องวัด คลื่ น แสงอุ ล ตราไวโอเลต เครื่ อ งวัด คลื่ นเรื อ งแสง เครื่ อ งปั่ น ความเร็ ว สู ง เครื่ อ งวัด รั ง สี
ไอโซโทป เครื่ องวัดโลหะหนัก เครื่ องแก๊สโครมาโทกราฟี เครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะ
สู งแยกสารเคมีภายใต้ความดันของเหลว และเครื่ องตัดชิ้นเนื้ อตลอดจนทฤษฎีแลการปฏิบตั ิการบูรณา
การเชิงระบบ การจัดการด้านระบบมาตรฐานสากล
Application and laboratory techniques in using major biomedical instruments; UV
spectrophotometer, fluorospectrophotometer, ultrasonic centrifuge, beta-counter, atomic absorption,
Gas Chromatography, High Performance Liquid Chromatography and microtome; theory and
integration management in International Organization for Standardization (ISO).
BMS 214

การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการทางานของมนุ ษย์และเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ ปั จจัยด้าน
ร่ างกาย ท่าทาง การเคลื่อนไหว สภาพแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู ้ ขอ้ มูลและการตอบสนอง
ลักษณะการทางานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องจักรกลต่างๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
Multidisciplinary study of systemic human factors and technology, factors play a
role in ergonomics; body postures and movements, environmental factors, information exchange and
control of the machine and type of activities in tasks and jobs.
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BMS 215

สรีรวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Physiology)
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
การทางานเชิ งบูรณาการของระบบอวัยวะภายในร่ างกายมนุ ษย์ต้ งั แต่ระดับเซลล์
จนถึงระดับร่ างกายกลไกการปรับตัว การตอบสนองของระบบต่างๆ ให้ร่างกายอยูใ่ นภาวะธารงดุลเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนอกร่ างกาย
Integrative function of human organ systems at all levels from the cellular, tissue,
organ to whole body; the integrated responses of whole body systems to maintain homeostasis in
response to disturbance from external environment.
BMS 302

การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์
2(2-0-6)
(Scientific Communication)
การประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่ อเสนอแนะแนวความคิ ด
ทางด้า นวิท ยาศาสตร์ สื่ อ ถึ ง กระบวนการคิ ดทางด้า นวิท ยาศาสตร์ ต่อสาธารณชน การตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และนากระบวนการคิด
ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
Application of public relations to initiate ideas in the field of science and get them
known to the public; awareness of importance of science and technology; scientific thinking process
and use in daily life.
BMS 322

พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-6)
(Genetic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ เทคนิ คทางพีซีอาร์ เอ็นไซม์ตดั จาเพาะและการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการสร้ างการรี คอมบิแนนท์พาหะ เทคนิ คการขนส่ งเข้าสู่ เซลล์เจ้าบ้านและการ
แสดงออกเป็ นโปรตีน การทาโปรตีนให้บริ สุทธิ์ หลักการของการหาลาดับเบสในสายดีเอ็นเอ
DNA structure and function, PCR technology; restriction enzymes and
applications including RFLP and DNA fingerprint, recombinant DNA technology and transferring
techniques of recombinant vector; recombinant protein expression in both prokaryote and eukaryote
systems, purification and characterization of gene product; DNA sequencing techniques.
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BMS 323

ชีวสารสนเทศ
2(1-3-4)
(Bioinformatics)
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
การสื บค้นข้อมูลทางชี วการแพทย์จากอิ นเทอร์ เน็ต สื บค้นและเผยแพร่ ขอ้ มู ลการ
วิจยั ที่ตีพิมพ์แล้ว การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์
Searching of biomedical information from internet, search and present minireview
articles from previously reported papers (MEDLINE-PubMed), storing, analyzing, interpreting
biological data and its applications in biomedical sciences.
BMS 324

วิธีวทิ ยาการวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
หลักการและวิธีการในการทาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ความสาคั ญและ
ที่มาของปั ญหาที่ ทาวิจยั วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั การเก็บข้อมู ล การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิ ติ และ
ความรู ้ทางด้านชีวสถิติ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลงานวิจยั จริ ยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์และ
การทดลองสัตว์ในด้านวิทยาศาสตร์
Principles and methods in biomedical sciences research, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, data analysis
biostatistics and interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation,
ethics in human research and experimental animals in science.
BMS 329

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(2-0-4)
(Medical Science Innovations)
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พันธุ วิศวกรรม เทคโนโลยีทางชี วภาพเพื่อ
การตรวจวินิจฉัย และการรั กษา การตรวจวินิจฉัย ที่ใช้ดีเอ็ นเอ โปรตี นเมตาบอไลต์หรื อการใช้เมตา
บอไลต์เป็ นตัวบ่งชี้ โรค เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิ ด เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ระบบการนาส่ งยา
การรักษาด้วยยีน เภสัชพันธุ ศาสตร์ ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การจดสิ ทธิ บตั ร การ
สื บค้นวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ โครงงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
Innovations in medical sciences, genetic engineering, biotechnology for diagnosis
and therapy; DNA-based diagnostics, protein-based diagnostics, metabolite-based diagnostics or
metabolites as disease markers; stem cell technology, assisted reproductive technology, drug delivery
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systems,gene therapy, pharmacogenomics, safety of biotechnology, patent registration, data searching,
criticized and decision making, project in medical science innovation.
BMS 339

จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกันประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Microbiology and Immunology)
วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
หลัก การและการประยุก ต์ความรู ้ ท างด้า นจุ ล ชี ววิท ยาและวิท ยาภู มิ คุ ้มกัน การ
ป้ องกันและควบคุ มโรคติ ดเชื้ อ การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ อ การใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและยา การเกษตรและสิ่ งแวดล้อม
Principles and applications of knowledge in Microbiology and Immunology,
infectious disease control, diagnostic techniques for infectious diseases, microbial applications in food
and pharmaceutical industry, agriculture and environment.
BMS 341

สั มมนา 1
1(0-3-2)
(Seminar I)
ฝึ กปฏิ บตั ิ การให้เกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ในกระบวนการนาเสนองานที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ การอ่าน วิเคราะห์ ประมวลผลและนาเสนอข้อมูลจากงานวิจยั การมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น
Practice in presentation process for current research in biomedical sciences;
articles reading, data base utilization,oral presentation and group discussion.
BMS 401

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เชิ งบูรณาการ
1(0-3-2)
(Integrated Medical Sciences)
การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นพื้นฐานและกรณี ศึกษาโดยผสมผสานความรู ้ ทาง กาย
วิภาคศาสตร์ ชี วเคมี สรี รวิทยา ภู มิคุม้ กันวิท ยา จุ ลชี ววิทยา ปรสิ ตวิทยา พยาธิ วิทยาเภสั ชวิทยาและ
พิษวิทยา
Problem-Based Learning and case study by integrating basic knowledge of
anatomy, biochemistry, physiology, immunology, microbiology, parasitology, pathology,
pharmacology and toxicology.
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BMS 403

จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
(Microscopic Anatomy)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พืน้ ฐาน
หลัก การทางจุล กายวิภาคศาสตร์ โครงสร้ างทางจุ ล กายวิภาคของเซลล์ เยื่อบุ ผิว
เนื้ อเยื่อเกี่ ยวพัน กระดู กอ่อน กระดู ก เนื้ อเยื่อกล้ามเนื้ อและเนื้ อเยื่อประสาทจุ ลกายวิภาคศาสตร์ ตาม
ระบบ: ระบบปกคลุมร่ างกาย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย
ปั สสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสื บพันธุ์ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ปฏิบตั ิการจุลกายวิภาคศาสตร์
Principles of microscopic anatomy: microscopic anatomy of cells, epithelia,
connective tissue, cartilage, bone, muscular tissue and nervous tissue, and systemic microscopic
anatomy; integumentary system, respiratory system, cardiovascular system, digestive system, urinary
system, endocrine system, reproductive system and special sense organs; microscopic anatomy
laboratory.
BMS 418

พิษวิทยา
3(2-3-6)
(Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสั ชวิทยาพืน้ ฐาน
สารพิษและการจาแนกชนิ ด สมบัติทางเคมีและฟิ สิ กส์ ของสารพิษ ปั จจัยที่มีผลต่อ
การเกิดพิษ พิษจลนศาสตร์ พิษพลศาสตร์ แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารและยา พืช
และสัตว์ สิ่ งแวดล้อม กลไกและพยาธิ สภาพการเกิ ดพิษการทดสอบและการประเมิ นความเสี่ ยงจาก
สารพิษ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา
Toxic agents and classification, physico-chemical properties of toxic agents,
factors related to toxic effects, toxicokinetics, toxicodynamics, sources of toxic agents; industrial,
agriculture, food and drugs, plants and animals, environment, mechanisms and pathology from toxic
agents, toxicity testing and risk assessment, organizations related to toxicology.

BMS 419

การฝึ กงาน
3(0-35-18)
(Practical Training)
วิชาบังคับก่อน : BMS 324 วิธีวทิ ยาการวิจัย
ฝึ กงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์โดยใช้เวลาในการฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
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Training in the institutes related to biomedical sciences with the minimum limits
of 8 working weeks.
BMS 420

การบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2(2-0-4)
(Medical Science Management)
แนวคิดและหลักการของการบริ หารและจัดการองค์การทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงสร้างและหลักการจัดองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ
การสื่ อสารองค์กร ระบบมาตรฐานคุณภาพองค์กร จริ ยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์การบริ หาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุ ข
Concept and principles of organization and management in medical science,
organization structure and organizing of government and private sectors, human resource
management, budget, corporate communication, quality assurance system, ethics and medical laws,
strategic management in biomedical sciences, informatic system in public health.
BMS 435

พยาธิวทิ ยาเชิงระบบ
3(2-3-6)
(Systemic Pathology)
วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวทิ ยาพืน้ ฐาน
หลักการทางพยาธิ วิทยาและกลไกการเกิ ดโรคต่อระบบ; ระบบประสาท ระบบ
หัวใจและหลอดเลื อด ระบบหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร ตับและทางเดิ นน้ าดี ระบบขับถ่ายปั สสาวะ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสื บพันธุ์ปฏิบตั ิการ กรณี ศึกษา
Principles of pathology and mechanisms of systemic pathogenesis;nervous system,
cardiovascular system, respiratory system, digestive system, liver and bile passage, urinary system,
musculoskeletal system, endocrine system, reproductive system, laboratory and case study.
BMS 442

สั มมนา 2
1(0-3-2)
(Seminar II)
ฝึ กปฏิ บตั ิ การให้เกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ในกระบวนการนาเสนองานที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ การอ่าน วิเคราะห์ ประมวลผลและนาเสนอข้อมูลจากงานวิจยั การมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาอังกฤษ
Practice in presentation process for current research in biomedical sciences;
articles reading, data base utilization, oral presentation and group discussionin English.
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BMS 495

ปริญญานิพนธ์
4(0-12-6)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : BMS 324 วิธีวทิ ยาการวิจัย
ระเบียบการวิจยั การออกแบบการทดลอง การวิจยั ทฤษฎีวธิ ีการตรวจวัด การ
รายงานผลการทดลอง วิเคราะห์ทางสถิติ สรุ ป ทารายงานผลการวิจยั การเตรี ยมผลการวิจยั เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสาร
Discussion and laboratory exercises in experimental design, theory of
measurements, data presentation, statistical analysis, data interpretation and publication.
BMS 496

การศึกษาค้ นคว้าอิสระ
1(0-35-18)
(Independent study)
วิชาบังคับก่อน : BMS 324 วิธีวทิ ยาการวิจัย
แนะนากระบวนการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั ในขอบเขตของวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ เขียนรายงานสรุ ปการวิจยั และนาเสนอผลการทดลองงานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ที่ปรึ กษา เตรี ยมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา
Introduction to research experimentations in biomedical sciences, writing of
report summarized from research, present the experimental result under the supervision of advisor,
pre-cooperative education.
BMS 497

สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : BMS 496 การศึกษาค้ นคว้าอิสระ
การปฏิ บตั ิ งานที่ ได้กาหนดขอบเขตของงานไว้แล้วในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องด้าน
วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ มีอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานและผูด้ ูแลจาก
หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานสหกิจให้คา ปรึ กษา แนะนา จัดทาและนาเสนอรายงาน
Participation in a cooperative organization related to biomedical sciences for at
least 16 weeks, work experience under supervision of both college and employer, report writing and
presentation.
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ข. วิชาชีพ-เลือก
9 หน่ วยกิต
BMS 404
ประสาทวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
(Neuroscience)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พืน้ ฐาน
หลัก การทางเซลล์ประสาทและระบบประสาทสาร สื่ อประสาท การเชื่ อมต่ อ
ระหว่างเซลล์ประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง ประสาทสรี รวิทยา ระบบประสาทสั่งการ ระบบ
ประสาทรับความรู ้สึก การควบคุมของระบบประสาทในระดับสู ง เช่น การเรี ยนรู ้ ความจา การพูดและ
การใช้ภาษา การหลับ การฝัน อารมณ์ ปฏิบตั ิการทางประสาทวิทยาศาสตร์
Principles of neuron and nervous system, neurotransmitters, neuronal
connections, brain structures and functions, neurophysiology, motor and sensory systems, higher
center control: learning, memory, speech and language, sleep, dream, emotion; neuroscience
laboratory.
BMS 406

เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
หลัก การคัดเลื อกสายพันธุ์ แบคที เรี ย และการผลิ ตเอ็นไซม์ การสกัดและการท า
เอ็นไซม์ให้บริ สุทธิ์ หลักการตรึ งเอ็นไซม์การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
อุตสาหกรรม
Principles of bacterial strain selection and enzyme production, enzyme extraction
and purification, principles of immobilized enzyme, applications of enzyme used in medical science
and industry.
BMS 410

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
(Exercise Physiology)
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
การเปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิทยาของร่ างกายขณะที่ มีการออกกาลังกาย ชนิ ดต่างๆ
ของการออกกาลังกาย การทดสอบแอโรบิกเพาเวอร์ และแอนแอโรบิกเพาเวอร์ ผลของการออกกาลัง
กายต่อสุ ขภาพ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และรวมทั้งประโยชน์ของการออก
กาลังกายต่อสุ ขภาพที่ดีของร่ างกาย
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Effect of exercise on physiological changes, types of exercise, aerobic and
anaerobic power testing, effect of exercise on general health: cardiovascular, respiratory, and
endocrine systems, the benefit of exercise to physical health.
BMS 412

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสั ชกรรม
3(3-0-6)
(Pharmaceutical Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสั ชวิทยาพืน้ ฐาน
การคิดค้นและพัฒนายาใหม่ การศึกษาทดลองยาในมนุษย์ การศึกษาเภสัชภัณฑ์ใน
รู ปแบบต่างๆ เภสัชภัณฑ์ที่เป็ นชีววัตถุ เภสัชภัณฑ์ที่เป็ นโปรตีน การพัฒนาระบบการนาส่ งยาแบบ
ใหม่ๆการจดสิ ทธิ บตั ร การขึ้นทะเบียนตารับยา และกฎหมายทางยาปฏิบตั ิการและศึกษาดูงาน
New drug discovery and development, clinical trials, pharmaceutical dosage
forms, biopharmaceuticals, proteins as drugs, development of novel drug delivery systems, drug
registration, drug laws; laboratory and field trip.
BMS 421

อาชีวการยศาสตร์
3(2-3-6)
(Occupational Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน: BMS 214 การยศาสตร์
การนาความรู ้ ทางการยศาสตร์ ไปใช้ในการออกแบบหรื อแก้ไขสภาพการทางาน
อย่างเป็ นระบบในงานอาชี พต่า งๆ เพื่อลดความเสี่ ย งอันเนื่ องมาจากความเครี ยดจากปั จจัยภายนอก
ลักษณะการทางาน การจัดการรู ปงานและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์ การวัดและประเมิน
จากการตอบสนองทางสรี รวิทยา และทางด้านทัศนคติและจิตใจของมนุษย์ จากการทางาน
Implementation of ergonomics knowledge in design and re-design of working
systems in various occupations in order to minimize risks from external workload determining factors;
task, organization and environments, physiological and psychological responses of human operators
are used as an evaluation tool through questioning the exposed users about their experiences, effects
caused by psychosomatic and functional measurements.
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BMS 436

โลหิตวิทยา
3(2-3-6)
(Hematology)
วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวทิ ยาพืน้ ฐาน
เม็ดเลื อดแดง เม็ดเลื อดขาวและระบบการแข็งตัวของเลื อด พยาธิ ส รี รวิทยาของ
ระบบโลหิตวิทยา ความผิดปกติของระบบเลือด การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการและการประยุ กต์ใช้
ในงานวิจยั ทางโลหิตวิทยา
Red blood cells, white blood cells and hemostasis, pathophysiology of
hematological system, hematologic disorders, essential laboratory diagnosis, applications in
hematological researches.
BMS 439

การตรวจวินิจฉัยทางจุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
3(2-3-6)
(Diagnostic Microbiology and Immunology)
วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้ อจากแบคทีเรี ย ไวรัส ปรสิ ต และ
เชื้อรา การเก็บ รักษาและนาส่ งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการวินิจฉัย
รวมทั้งการตรวจแอนติเจนหรื อแอนติบอดี การตรวจวินิจฉัยที่ใช้ดี-เอ็น-เอ โปรตีน เมทะบอไลต์หรื อ
การใช้เมทะบอไลต์เป็ นตัวบ่งชี้โรค
Principles and practice of laboratory techniques for diagnosis of infectious diseases
caused by bacteria, viruses, parasites and fungi, clinical specimens of choice, specimen collection and
transport, laboratory techniques including antigen or antibody detection, DNA-based diagnostics,
protein-based diagnostics, metabolite-based diagnostics or metabolites as disease markers.
BMS 450

ความชราภาพและเวชศาสตร์ ฟื้นฟูชะลอวัย
3(3-0-6)
(Aging and Regenerative medicine)
ความชราภาพและเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูชะลอวัย ชีววิทยาของความเสื่ อม ความเสื่ อมของ
ระบบประสาท ความเสื่ อมของระบบไหลเวียนโลหิ ต ความเสื่ อมของระบบต่อมไร้ท่อ ความเสื่ อมของ
ผิวหนัง อณู ชีววิทยาพื้นฐานของเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูของโรคที่เกิดจากความเสื่ อมถอย และ
การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ
Aging and regenerative medicine, biological of aging, aging of nervous system,
aging of circulatory system, aging of endocrine system, aging of skin system, molecular biology basis
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for regenerative medicine, regenerative medicine for degenerative disease, and alternative medicine
for healthy
BMS 451

การแพทย์แม่ นยา
3(3-0-6)
(Precision medicine)
ยีนและพันธุ กรรมของมนุษย์ เภสัชพันธุ ศาสตร์ ความก้าวหน้าทางข้อมูลพันธุ กรรม
การตรวจทางพันธุกรรมและตัววัดชีวภาพ การรักษาด้วยยาเฉพาะบุคคล การค้นพบยาและการพัฒนายา
การดูแลสุ ขภาพตามยีนบ่งชี้ ทางพันธุ กรรม
Human genetics and genomes, pharmacogenomics, advances in genetics
information technology, genetic testing and biomarkers, individual drug therapy, drug discovery and
development, genetic markers-based health care
BMS 452

เครื่ องสาอางและโภชนเภสั ชภัณฑ์
3(3-0-6)
(Cosmetics and Nutraceuticals)
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง พื้นฐานทางสรี รวิทยาของผิวหนัง ผม
ตา เล็บ หลักการตั้งตารับเครื่ องสาอาง การควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
คาจากัดความของโภชนเภสัชภัณฑ์ การค้นพบและจาแนกชนิดของโภชนเภสัชภัณฑ์ โภชนเภสัชภัณฑ์
ในการดูแลสุ ขภาพ โภชนเภสัชภัณฑ์ในการบาบัดโรค อันตรกิริยาและผลที่ไม่พึงประสงค์ของโภชน
เภสัชภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดของโภชนเภสัชภัณฑ์ แนวโน้มปั จจุบนั ทางด้านวิจยั
Fundamental concepts of cosmetic science, basic physiology of skin, hair, eyes,
nail, concept of cosmetic formulations, quality control and regulations of cosmetic products,
definition of nutraceuticals, discovery and classification of nutraceuticals, nutraceutical products in
healthcare, nutraceutical products in therapy, drug interaction and adverse effects of nutraceutical
products, quality control and regulations of nutraceutical products, trends in research
3.1.5.3

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

6

หน่ วยกิต
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
ทางสาขาวิชามี ความต้องการให้บณ
ั ฑิ ตมี ประสบการณ์ ในวิชาชี พก่ อนเข้าสู่ การทางานจริ ง
โดยนาเอาความรู ้ได้เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้ และฝึ กทักษะการใช้ชีวิตการทางานและปรับตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น
รวมทั้งฝึ กความมีระเบียบวินยั จึงมีรายวิชาการฝึ กงาน BMS417 เพื่อให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้ไปฝึ กงาน
ในสถานประกอบการทั้งของรฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และต้องทาโครงงานปริ ญญา
นิพนธ์ดว้ ย นอกจากนั้นหลักสู ตรได้เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา BMS497 ให้นกั ศึกษาที่สนใจเพื่อไปฝึ กสห
กิจศึกษากับหน่วยงานต่างๆ
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
(2) บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
(1) การฝึ กงาน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปี การศึกษาที่ 3
(2) สหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
(1) การฝึ กงาน
3 หน่วยกิต 8 สัปดาห์
(2) สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 16 สัปดาห์
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ หรื อเป็ น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ โดยมีจานวนผู ้
ร่ วมโครงงาน 1-2 คน และมีรายงานที่ตอ้ งนาส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนดอย่าง
เคร่ งครัดในรายวิชา BMS 495 ปริ ญญานิพนธ์
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ที่นกั ศึกษาสนใจและสามารถอธิ บายทฤษฎีที่นามา ประยุกต์
ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงานมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถออกแบบวิธีการวิจยั วางแผนการทดลองและวิจยั มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ในการทาโครงงาน สรุ ปผลการทาวิจยั ได้และสามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อการ
สื่ อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1.) นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการในสาขาที่สนใจ
2.) อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล
3.) นักศึกษานาเสนอโครงร่ างปริ ญญานิพนธ์แบบปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน นาเสนอโครงงานที่เสร็ จสมบูรณ์อย่างเป็ น
ระบบโดยการจัดสอบป้ องกันปริ ญญานิพนธ์ที่มีประธานและกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

- เข้าค่ายฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้น
ื ฐาน
- กิจกรรมอบรมฝึ กทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 มีจิตสาธารณะ
1.4 ด้านภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- กิจกรรมอบรมฝึ กทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางสถิติเพื่อการวิจยั
- กิจกรรมเข้าค่ายส่ งเสริ มจิตอาสา
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริ การวิชาการแก่สงั คม
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็ นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรมเพื่อฝึ กให้นกั ศึกษา
มีความรับผิดชอบ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบ วินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
4) เคารพและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
องค์การและสังคม
5) เคารพและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้น
การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการ
เป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่น
เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนทุ กคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุ ก
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รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมเช่ น การยกย่องนักศึ กษาที่ ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
- ปริ มาณการกระทาทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในทฤษฎี หลัก การ วิ ธี ก ารในวิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว การแพทย์ เช่ น กายวิ ภ าคศาสตร์ ชี ว เคมี
สรี รวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา และ การยศาสตร์ เป็ นต้น
2) มีความรู ้และเข้าใจในกฎหมายและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ เช่น จริ ยธรรมในการทาวิจยั
3) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้า ใจ รวมทั้ง ประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ทัก ษะ และการใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
5) มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจการเปลี่ ย นแปลง ผลกระทบของเทคโนโลยีใ หม่ ๆ และ
สามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฎิ บตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิชาการ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการ
เรี ย นรู ้ จากสถานการณ์ จริ งโดยการศึ กษาดู งานหรื อเชิ ญผูเ้ ชี่ ย วชาญที่มี ประสบการณ์ ตรงมาเป็ น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานบันต่างๆ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
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(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความ
ต้องการ
4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ และทัก ษะกับ การแก้ไ ขปั ญ หาในวิ ช าชี พ ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
5) สามารถบู รณาการความรู ้ ในสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ก ับความรู ้ ใ น
ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์วทิ ยาศาสตร์ชีวการแพทย์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิ บตั ิของนักศึกษา เช่ น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการติดต่อ สื่ อสารข่าวสารให้เป็ นที่เข้าใจได้ถูกต้อง
2) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม ลาดับความสาคัญ และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มารับใช้สังคมในประเด็นและโอกาสที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด คาพูด และการกระทาของตนเองและของกลุ่ม
86

2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมิ นจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนักศึ กษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ มในชั้น
เรี ย น และสั ง เกตจากพฤติ ก รรมที่ แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรมต่ า งๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ในการทางาน
3) มีทกั ษะในการนาเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริ งและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรี ยนรู ้เทคนิ คการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้ สาหรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และสังคม
2) มีความเข้าใจในหลักการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3) มีความตระหนักและเห็ นคุ ณค่าในความแตกต่างของชาติพนั ธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรม
ของชาติและนานาชาติ
4) มีหลักในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
5) มีจิตสาธารณะ
3.1.2 ความรู้
1) มีความรู ้และสามารถผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ สาขาต่างๆ ได้
2) มีความรอบรู ้ อย่างกว้างขวาง ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคม สิ่ งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3) มีความรู ้ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็ นระบบ เป็ นเหตุเป็ นผล
2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็ นองค์รวม
3) มีความสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปั ญหาที่เผชิญได้
3.1.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และสังคม
2) มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่ม
3) มีความใจกว้าง รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ จาแนก และตีความข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
เพื่อการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ
2) มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น นาเสนอ และสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสมทันต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์ปัจจุบนั
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง (ว่าง) ไม่รับผิดชอบ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริ บทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทางาน
ENL 128 การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ
ENL 129 ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์

2




3

4








5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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รายวิชา

RSU 128
RSU 129
JPN 101
JPN 102
JPN 110
CHN 101
CHN 102
CHN 110
FRN 101
FRN 102
FRN 110
ISL 111
ISL 112
ISL 113
KOR 101

ไทยมองเทศ เทศมองไทย
สู่โลกกว้าง
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3







































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































































1. คุณธรรม จริยธรรม
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
KOR 102
KOR 110
RUS 101
RUS 102
RUS 110
SPN 101
SPN 102
SPN 110
GER 121
GER 122
GER 110
SWD 121
SWD 122
SWD 110
VTN 101

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
ภาษารัสเซียสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษา และวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน1

















2










3

4




















5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
VTN 102
VTN 110
MLY 101
MLY 102
MLY 110
BHS 101
BHS 102
BHS 110
LAO 101
LAO 102
LAO 110
BRM 121
BRM 122
BRM 110

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่ อสาร
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3

4




















5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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รายวิชา

กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่ อสังคม
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก
RSU 131 ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
RSU 132 การรู ้เท่าทันการคอร์รัปชัน่
RSU 133 ศาสตร์พระราชา
RSU 134 กฎหมายต้องรู ้
RSU 135 การออกแบบชีวติ และสังคมแห่งความสุข
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
RSU 140 ชีวติ ในต่างแดนกับการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์ แห่งการดาเนินชีวติ
RSU 143 ปทุมธานีศึกษา
RSU 144 คนต้นแบบ
RSU 145 สื่ อสะท้อนชีวติ
RSU 146 รู ้ทนั โลก
RSU 147 ความเป็ นไทย

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2



4

5

















































































































3

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3
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รายวิชา

RSU 148 ไทยในสื่ อ
RSU 149 วัฒนธรรมประยุกต์
RSU 240 ศิลปะการทางานต่างวัฒนธรรม
RSU 241 วิถีอาเซียน 1
RSU 242 วิถีอาเซียน 2
RSU 243 ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
RSU 150 การจัดการสร้างสรรค์
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
RSU 152 การคิดนอกกรอบ
RSU 153 ผูป้ ระกอบการไลฟ์ สไตล์
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
กลุ่มที่ 6 รู้ เท่ าทันสื่ อดิจทิ ลั
RSU 160 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
RSU 161 การผลิตสื่ อดิจิทลั

1. คุณธรรม จริยธรรม

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3

1

2

3
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รายวิชา

กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
RSU 172 ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริ มสุขภาพ
RSU 174 การออกแบบสรี ระ
กลุ่มที่ 8 อาร์ เอสยู มาย-สไตล์
RSU 180 รังสิ ตมาย-สไตล์
RSU 181 นันทนาการ
RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ
RSU 183 การปฏิบตั ิงานช่างด้วยตนเอง
RSU 184 คนต่างรุ่ นในสังคมสูงวัย

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง ระหว่ างบุคคล
2. ความรู้
การสื่ อสาร และการ
ปัญญา
และความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2
3





























 







 

















1. คุณธรรม จริยธรรม
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3.2 ผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน (สาหรับกลุ่มวิชาชี พ)
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบ วินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
4) เคารพและปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ย บและข้อบังคับต่าง ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิ บาลของ
องค์การและสังคม
5) เคารพและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ วิธีการในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ เช่ น กายวิภาคศาสตร์ ชี วเคมี สรี รวิทยา จุ ลชี ววิทยา
เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา และ การยศาสตร์ เป็ นต้น
2) มีความรู ้และเข้าใจในกฎหมายและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีว
การแพทย์ เช่น จริ ยธรรมในการทาวิจยั
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
4) สามารถติ ดตามความก้า วหน้า ทางวิ ช าการในวิช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี วการแพทย์อ ย่า ง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
5) มีความรู ้ความเข้าใจการเปลี่ ยนแปลง ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม และประเมิ นข้อมู ล ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิเคราะห์ สัง เคราะห์ และสรุ ป ประเด็น ปั ญ หาและความ
ต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5) สามารถบูรณาการความรู ้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์กบั ความรู ้ ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการติดต่อ สื่ อสารข่าวสารให้เป็ นที่เข้าใจได้ถูกต้อง
2) มี ภ าวะความเป็ นผูน้ าและผู ้ต าม สามารถท างานเป็ นที ม ล าดับ ความส าคัญ และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มารับใช้สังคมในประเด็นและโอกาสที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด คาพูด และการกระทาของตนเองและของกลุ่ม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ในการทางาน
3) มีทกั ษะในการนาเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง (ว่าง) ไม่รับผิดชอบ
1. คุณธรรม จริยธรรม

วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

2. ความรู้

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสาร และการ
ความรับผิดชอบ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

BIO 131 ชีววิทยาทัว่ ไป
CHM 129 เคมีเบื้องต้น



CHM 233 เคมีวิเคราะห์














 



PHY 135

ฟิ สิ กส์วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

MAT 146 ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์



 

3. ทักษะทางปัญญา




  














 



















วิชาชีพ-บังคับ
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
PSO 100

สรี รวิทยาพื้นฐาน

PSO 102 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาพื้นฐาน
BCH 201 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
PAT 203 พยาธิ วิทยาพื้นฐาน
MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสาร และการ
ความรับผิดชอบ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

วิชาชีพ-บังคับ
BMS 103 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น



 

 

BMS 104 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลเบื้องต้น







BMS 211 เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตรฐานสากล



 

 



BMS 214 การยศาสตร์





 



BMS 215 สรี รวิทยาประยุกต์





BMS 302 การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์



 




BMS 323 ชีวสารสนเทศ





  

BMS 329 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรการแพทย์



 







  







   

BMS 401 วิทยาศาสตร์การแพทย เชิงบูรณาการ



 

BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์



BMS 418 พิษวิทยา



 








 

   

 

 













 


 

 
 
 

  



  



 



 













 





 



BMS 341 สัมมนา 1

  



ลชี ววิทยาและวิ
ยาภูมิคุม้ กัน
  จุ
 ท



BMS 339 จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์

 

 





 



BMS 322 พันธุวิศวกรรม
BMS 324 วิธีวิทยาการวิจยั

3. ทักษะทางปัญญา
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1. คุณธรรม จริยธรรม

วิชาชีพ-บังคับ
BMS 419 การฝึ กงาน

2. ความรู้

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสาร และการ
ความรับผิดชอบ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
    


 

 


BMS 420 การบริ หารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์







BMS 435 พยาธิ วิทยาเชิงระบบ







3. ทักษะทางปัญญา

   



   

BMS 442 สัมมนา 2

 

BMS 495 ปริ ญญานิพนธ์

   



 

   


 

  
        
       

BMS 496 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   

        

      

BMS 497 สหกิจศึกษา

   

        

      

BMS 404 ประสาทวิทยาศาสตร์



 



  

 

BMS 406 เทคโนโลยีของเอนไซม์







   

วิชาชีพ-เลือก

BMS 410 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย




  



BMS 412 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม





BMS 421 อาชีวการยศาสตร์





 





BMS 436 โลหิ ตวิทยา
BMS 439 การตรวจวินิจฉัยทางจุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

BMS 451 การแพทย์แม่นยา

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่ อสาร และการ
ความรับผิดชอบ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4


  


  


  


   

BMS 452 เครื่ องสาอางและโภชนเภสัชภัณฑ์



วิชาชีพ-เลือก
BMS 450 ความชราภาพและเวชศาสตร์



2. ความรู้

  

3. ทักษะทางปัญญา





  

101

3.3 คุณลักษณะและความโดดเด่ นของบัณฑิตในหลักสู ตร (ถ้ ามี)
ไม่มี
3.4 ความคาดหวังของผลลัพท์ การเรี ยนรู้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปี ที่
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4

รายละเอียด
มีความรู ้ความเข้าใจและแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เซลล์ เคมี ชีววิทยา
ฟิ สิ กส์ และสถิติ
มีความรู ้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ที่
เกี่ยวข้องกับ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรี รวิทยา และการยศาสตร์
มีความรู ้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ที่
เกี่ยวข้องกับ จุลชีววิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา และพยาธิชีววิทยา
มีความรู ้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
ทั้งหมดได้ลึกซึ้ งและสามารถนาทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนดาเนินงาน
วิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แปลผลข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถทางานเป็ นทีมได้

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2559 ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยดาเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนใน
ทุ ก ภาคการศึ ก ษา การวัด และการประเมิ น ผลอาจกระท าโดยการสอบ หรื อ วิ ธี อื่ น ที่
วิทยาลัย/คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนด
1.2 ดาเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมี
การวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.3 ทุกรายวิชาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน นักศึกษาต้องมี เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรื อได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผล
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1.4 การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็ นแต้มระดับคะแนน (Numeric
Grades) หรื อ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
4.1 แต้มระดับคะแนนมี 8 ระดับดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน
ความหมาย
A
4.0
ดีเยีย่ ม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
1.5
อ่อน (Poor)
D
1.0
อ่อนมาก (Minimum Passing)
F
0.0
ตก (Failure)
4.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรื อผลการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไปนับหน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
ได้
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) หรื อผลการศึกษาอยูใ่ น
ขั้นอ่อนมาก นับหน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมไม่ได้
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In-Progress)
CS
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)
CE
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการทดสอบที่ไม่ใช่
การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam)
CT

การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการประเมิน
การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ (Credits
from Training)

CP

การเทียบโอนผลการเรี ยนจากแฟ้มสะสมผลการ
เรี ยนรู ้มาก่อน (Credits from Portfolio)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ เพื่อแสดงหลัก ฐาน
ยืนยันหรื อสนับสนุ นว่านักศึ กษาทุ กคนมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ทุกด้าน เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ เป็ นอย่าง
น้อย
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในทุ ก รายวิ ช า ทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บ ัติ การสั ม มนา การท า
โครงงานวิจยั จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้โดยให้เป็ นความรับผิดชอบของ
อาจารย์ผสู ้ อนในการออกข้อสอบหรื อกาหนดกลไกและกระบวนการสอบ
2) มีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กบั การประเมินข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจาหลักสู ตร และ/หรื อ คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั จากภายในและภายนอกสถาบัน
3) มีการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรี ยนการสอนโดยนักศึกษา
4) การทวนสอบในระดับ หลัก สู ตร ให้มี ระบบประกันคุ ณภาพภายในของสาขาวิช า
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน เพื่อดาเนิ นการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสาเร็ จการศึกษา มุ่งเน้นความสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อของบัณฑิต แล้วนาผลที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพของหลักสู ตร การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนการสอนต่อไป
1) สภาวะการได้งานทาหรื อศึกษาต่อของบัณฑิต ประเมินจากระยะเวลาในการหางาน การ
ได้งานทา หรื อศึกษาต่อ โดยทาการประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่สาเร็ จการศึกษา
2) ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
3) ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อความรู ้ความสามารถที่ได้เรี ยนรู ้จากหลักสู ตร เมื่อนาไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อพร้อมกับเปิ ดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
4) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตหรื อนายจ้าง พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้มีขอ้ เสนอแนะต่อสิ่ ง
ที่คาดหวังหรื อต้องการจากหลักสู ตรในการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่ งรับบัณฑิตที่สาเร็ จจากหลักสู ตรเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยประเมินจากความรู ้ความสามารถ ความพร้อมในการทางาน และคุณสมบัติ
อื่นๆ
6) ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจากอาจารย์พิ เ ศษและผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น
7) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็ นรู ปธรรมได้ เช่น จานวนผลงานวิจยั ที่เผยแพร่
จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
3.2 เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
3.3 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสมสม (CGPA) ไม่ต่ากว่า 2.00 ตลอดจนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
วิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ต่ากว่า 2.00
3.4 การให้อนุปริ ญญา เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ถ้ ามี)
3.4.1 เป็ นผู ้ที่ ส อบไล่ ไ ด้ค รบทุ ก ลัก ษณะวิ ช าตามหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรต่ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ากว่า 1.75
3.4.3 ไม่อยูใ่ นระหว่างการรับโทษหรื อรอรับโทษทางวินยั
3.4.4 ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยครบถ้วน
105

3.4.5 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับอนุปริ ญญาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
1.2 มีการปฐมนิ เทศ และพัฒนาอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2558
1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร และอาจารย์ใหม่
เกี่ยวกับการบริ หารหลักสู ตรตามกรอบ TQF และการประกันคุณภาพ
1.4 มีการพัฒนาผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร และอาจารย์ใหม่ ในการ
บริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.
1.5 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและ
การประเมินผล การทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และการ ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
1.6 สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นเป็ นมิตรพร้อมร่ วมปฏิบตั ิงาน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการ
วัดและการประเมินผล อบรมการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและเข้าร่ วมกิจกรรม
ส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม
2.2.2 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่หรื อนวัตกรรมใหม่เพื่อเตรี ยมพร้อมผลงานการ
เข้าสู่ ตาแหน่งวิชาการ
2.2.3 ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมทักษะปฏิบตั ิการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรมีคุณวุฒิครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2558
1.2 การดาเนิ นการของหลักสู ตรอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการภาควิชา
คณะกรรมการบริ หารคณะ และคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ ซึ่ งมีการติดตามการ
ดาเนินงานของหลักสู ตรเป็ นระยะ เพื่อปรับปรุ งเนื้อหาสาระรายวิชา รู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน การออกข้อสอบวัดผล และการทวนสอบให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
เมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.3 การกากับติดตามรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและจัดทารายงานผลการดาเนิ นการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
1.4 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความทันสมัยทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
2.1 มีการสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้ บัณฑิต
หลัก สู ตรมี การส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตโดยใช้แบบสอบถามหรื อสอบถาม
โดยตรงจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตในทุกรอบปี การศึกษาและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ ง
เนื้ อ หารายวิ ช าและการจัด การเรี ย นการสอนให้ ต รงกับ คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ เ ป็ นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 มีการสารวจเกีย่ วกับความพึงพอใจในการบริหารหลักสู ตร
ทางหลักสู ตรได้มีการสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายก่อนสาเร็ จ
การศึกษามาอย่างต่อเนื่ องโดยมีการสารวจทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านหลักสู ตร/ด้านการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2. ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3. ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
4. ด้า นสภาพแวดล้อ มการเรี ย นรู ้ 5. ด้า นการจัด การเรี ย นการสอน 6. ด้า นการวัด และ
ประเมินผล/ด้านการให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนว 7. ด้านการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตรได้
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา /ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการปรับปรุ งหลักสู ตต่อไป
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3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.3 มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหลังจากสาเร็จการศึกษา
มีการสารวจภาวะการมีงานทาของจานวนบัณฑิตหลังจากสาเร็ จการศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
นักศึกษา
การรับนักศึกษา
หลักสู ตรมีกรอบการดาเนินการด้ านการรับนักศึกษา โดย
สารวจและกาหนดเป้ าหมายจานวนการรับนักศึกษา
หลัก สู ต รก าหนดเกณฑ์ก ารรั บ นัก ศึ ก ษาตามปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ ข องหลัก สู ต รให้ส อดคล้อ งกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
สร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการจัดการสอบ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรที่เปิ ดรับเกณฑ์การรับนักศึกษา และกาหนดการต่าง ๆ
จากนั้นดาเนินการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการสอบ
นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสู ตร
หลักสู ตรดาเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา และเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสู ตร
หลักสู ตรดาเนิ นการทบทวนกลไก และกระบวนการรับนักศึกษา โดยร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
หลักสู ตร เพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงาน และทบทวนกระบวนการต่าง ๆ จากนั้นดาเนิ นการแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการรั บนัก ศึ กษา และนาไปเป็ นแนวทางการวางแผนการรั บ นัก ศึ กษาในครั้ ง
ต่อไป

หลักสู ตรมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. การรับสมัครนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการ
เรี ยนที่เลือกเรี ยนวิชาเพิ่มเติมทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. หลักสู ตรได้ปรับจานวนการกาหนดรับนักศึกษาเหลือปี ละ 50 คน จาก 80 คน (ในมคอ2)
3. หลักสู ตรตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา และกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพิจารณาผ่าน 2
ช่องทาง ได้แก่ การรับตรงและกระบวนการ admission โดย
3.1. พิจารณาใบสมัครและดูคะแนนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมไม่ต่ากว่า 2.0 หรื อตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการรับสมัคร
3.2. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สัมภาษณ์
3.3. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติและความตั้งใจที่จะเข้าศึกษา รวมทั้ง
พิจารณาแฟ้มสะสมงานที่ผา่ นของนักเรี ยน

108

3.4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์สรุ ปรวบรวมคะแนน ประชุมและพิจารณาร่ วมกันเพื่อตัดสิ นการ
เข้ารับศึกษาในหลักสู ตร และสรุ ปจานวนนักศึกษาที่รับ
3.5. ประกาศผลการคัดเลือก
การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
1. หลักสู ตรกาหนดให้นกั เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าหรื อ
นักศึกษาที่ยา้ ยมาจากคณะอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยรังสิ ต สามารถขอเทียบโอนรายวิชา
เพื่อขอยกเว้นการศึกษา โดยการเทียบโอนจะพิจารณาจากเนื้อหารายวิชา ผลการเรี ยน ซึ่ ง
หัวหน้าหลักสู ตรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและนาเสนอกรรมการหลักสู ตรเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
2. จัดโครงการติวโดยรุ่ นพี่
3. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ งั ในระดับหลักสู ตร คณะ และมหาวิทยาลัย
4. จัดให้เรี ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปในภาคเรี ยนที่ 3 (Summer S)ให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนการ
เรี ยนรายวิชาหลักในภาคเรี ยนที่ 1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีการปรับตัวให้กบั ชีวติ นักศึกษาให้มากขึ้น
การควบคุมการดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
หลักสู ตรภายใต้การบริ หารของภาควิ ชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาโดยอาจารย์ 1 คนต่อจานวน
นักศึกษาประมาณ 5 คน ที่ทาหน้าที่ดูแลนักศึ กษาตั้งแต่ปี 1 จนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษา มีหน้าที่ให้
คาปรึ กษา กากับดู แลทั้งด้านการเรี ยนและด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มี ชวั่ โมงพบ
นักศึ กษา มี การเก็บ ข้อมู ลส่ วนตัวของนัก ศึ กษา สามารถติ ดตามผลการเรี ยน กิ จกรรมต่างๆ รวมทั้ง
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกับนักศึ กษา มี คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นแนวในการปฏิ บตั ิ อาจารย์ที่ปรึ กษาจะต้อง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกภาคการศึกษา และเมื่อสิ้ นภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องประเมินความพึง
พอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ทางระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริ การการศึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาเข้าไปใช้ขอ้ มูลของนักศึกษาที่อยูใ่ นความดูแล
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
เพื่ อให้นัก ศึก ษามีค วามพร้ อมในทุ กด้านนอกเหนื อจากด้านวิชาการ สาขามี การจัดท ากิ จกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 รู ปแบบต่างๆ ให้กบั
นักศึกษา เป็ นการเสริ มสร้างประสบการณ์นอกหลักสู ตร สร้างความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีจิตอาสารวมทั้งเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์และมุมมองของนักศึกษาให้ครบรอบด้าน เพื่อให้สามารถ
นาเอาความรู ้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นการประกอบวิช าชี พ ซึ่ ง มี ตลาดการแข่ง ขันที่ สูง ขึ้ น จึ ง จัดกิ จกรรม
สอดแทรกเข้าไปในหลักสู ตร เช่น
109

1. กิจกรรมสนับสนุนให้นกั ศึกษาและบุคคลากรเข้าร่ วมนาเสนอผลงานวิจยั ในเวทีต่างๆ
เช่น
1.1 การเข้าร่ วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
1.2 การบรรยายทางวิชาการ จัดการบรรยายโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
1.3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี เช่น “RSU National and Internation
Research Conference
1.4 นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ Internship program ที่ประเทศญี่ปุ่นละเวียดนาม
2. กิจกรรมเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรกกิ จกรรมในกิจกรรมค่ายพัฒนาศักภาพ
นักศึกษา และการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในรายวิชา Scientific communication (BMS419)
และโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3. กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรและสถานประกอบการชั้นนา เช่น ห้องปฏิบตั ิงานสถาบันนิ ติ
วิท ยาศาสตร์ กระทรวงยุติธ รรม กรุ งเทพมหานคร และห้องชันสู ตรศพโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ทาให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้เกี่ยวกับความรู ้และเทคโนโลยี
ที่ทนั ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางการประกอบอาชี พต่อไป
ในอนาคต
4. กิ จกรรม BMS สัญจร เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู ้ ทางวิชาการมาบริ การแก่
สั ง คม เป็ นการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนเข้า กับ การบริ ก ารวิ ช าการ เป็ นการฝึ ก
ประสบการณ์ ให้กบั นักศึกษา เช่ น หมวดวิชาชี วเคมีได้จดั กิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ
ในหัวข้อเรื่ อง“การใช้ชีวสารสนเทศเบื้องต้น” โดยมีนกั เรี ยนนักศึกษาและคณาจารย์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ สนใจเข้าร่ วมอบรมจานวนมาก
การคงอยู่ของนักศึกษา
ในปั จจุบนั อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษาดีข้ ึนแต่จานวนนักศึกษาแรกเข้าได้รับผลกระทบจาก
หลายด้าน เช่น
1. นักศึกษาส่ วนหนึ่งไม่มีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะเรี ยนในต่อหลักสู ตรนี้ เมื่อสามารถสอบเข้า
ใหม่ในคณะที่ตอ้ งการได้ต้ งั แต่แรกจึงลาออก โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ขึ้นปี ที่ 2 ส่ งผลให้
อัตราการคงอยูต่ ่ากว่าทุกชั้นปี แต่เมื่อผ่านชั้นปี ที่ 1 แล้ว ส่ วนใหญ่นกั ศึกษาจะมีอตั ราการคงอยู่
ที่ดีข้ ึนเพราะต้องการเรี ยนให้จนสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาที่ออกไปในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะมี
ปั ญหาเรื่ องเนื้ อหาที่ยากไม่สามารถศึกษาต่อได้
2. ภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่ตกต่า ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทาให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนสายวิชาชีพมากขึ้น
และนักเรี ยนยังมองภาพการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ชดั
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3. มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนในหลักสู ตรเดียวกัน
4. อัตราค่าเล่าเรี ยนค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับเอกชนด้วยกัน
5. นักศึกษาจานวนหนึ่งพ้นสภาพเนื่องจากไม่สามารถเรี ยนต่อสาขานี้ ต่อไปได้ เพราะพื้น
ฐานความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาไม่เพียงพอจะเข้าศึกษาในหลักสู ตร
6. มีการปรับเกณฑ์ในการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐและมีการเพิ่มจานวนที่นงั่
ของนักศึกษา
ความความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสู ตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจหลักสู ตรต่อคุณภาพหลักสู ตร จากนักศึกษาที่กาลัง
เรี ยนชั้นปี สุ ดท้ายทั้งหมด 7 ด้าน แบ่งออกเป็ น ความพึงพอใจด้านหลักสู ตร ด้านกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ด้านสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตร ข้อมูลที่ได้นามาพัฒนาหลักสู ตรต่อไป
ผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
หลักสู ตรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ดูแลและให้คาปรึ กษา
นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็ จการศึกษา
ที่ผ่านมายังไม่พบข้อร้ องเรี ยนที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากนักศึ กษา เนื่ องจากอาจารย์ประจา
หลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษาของนักศึกษามีความใกล้ชิดกับนักศึกษา หากนักศึกษามีประเด็นปั ญหา
เรื่ องใดสามารถเข้ามาปรึ กษาพูดคุยได้โดยตรงทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาให้นกั ศึกษาได้ตามที่นกั ศึกษา
ต้องการและทันเวลา
4. อาจารย์
หลักสู ตรร่ วมกับภาควิชามีการประชุมวิเคราะห์อตั รากาลังจากภาระงานสอนและสัดส่ วนต่อจานวน
นักศึกษา ดาเนินการตามแผนที่คณะกาหนดคือ คณะมีแผนกาหนดอัตรากาลังระยะเวลา 5 ปี
ที่จะทาทุกๆ 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จานวนผูเ้ กษียณในแต่ละปี จาแนกตามคุณวุฒิ
และตาแหน่งวิชาการ วิเคราะห์ร่วมกับแผนการดาเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจานวน
อาจารย์ที่ตอ้ งสรรหาในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือกดาเนิ นการตามระบบที่คณะกาหนด
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การส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. ภาควิชาสารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สรุ ปผลการสารวจความต้องการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ และร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบตั ิการ
2. หลักสู ตร/ภาควิชา/คณะ ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาหลักสู ตรโดยการ เข้าร่ วม อบรม ประชุม หรื อเสนอผลงานวิชาการ ซึ่ งสามารถของบประมาณ
จากทางมหาวิทยาลัยคนละ 2,000 บาทต่อปี งบประมาณ โดยอาจารย์มีอิสระในการเข้าอบรม ประชุม
สัมมนา หรื อเสนอผลงานตามความสนใจของอาจารย์
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์พฒั นาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. อาจารย์ทุกคนต้องทาแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์ในการพัฒนาตนเองว่าต้องการ
ทาผลงานวิชาการประเภทไหน เรื่ องอะไร เข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในช่วง 1 ปี เป็ น
รายบุคคล ผ่านการพิจารณาที่ประชุมภาควิชาว่าสอดคล้องกับหลักสู ตร ความเชี่ยวชาญของอาจารย์และ
ระบบในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการต่อสัญญาจ้างเพื่อจัดส่ งให้
คณะวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดทาเป็ นแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ
5. ภาควิชาติดตามการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ รวมทั้งอาจารย์สามารถ
ปรับแผนได้ทุกปี แต่การปรับแผนทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งภาควิชาและคณะ
6. คณะดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนาอาจารย์เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ โดยจัดโครงการพัฒนา
ความรู ้และทักษะทางด้านต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ ได้แก่
6.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลกาหนดให้
อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู ้ โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการประเมินผล
อบรมการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งส่ งเสริ มให้อาจารย์สร้างบทเรี ยนออนไลน์เพื่อเป็ นทางเลือก
ให้ผเู ้ รี ยน
6.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
บริ การทางวิชาการแก่ ชุมชน การส่ งเสริ มการเขี ยนบทความวิชาการและตี พิมพ์เผยแพร่ และทาวิจยั
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นหลักสู ตรและการสอน
7. ประเมิ นผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ โดยใช้แบบรายงานที่ทางคณะกาหนด รวมถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการ
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5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การออกแบบหลักสู ตรและสาระรายวิชาในหลักสู ตร (มคอ.2)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่ าง/พัฒนาหลักสู ตรเพื่อจัดทาหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรสี่ ปี ) กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อกาหนดปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ โครงร่ างของหลักสู ตร และวิเคราะห์
รายวิชาที่เปิ ดสอน
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์มีการประชุ มคณาจารย์ในแต่ละหมวดวิชา (กายวิภาค
ศาสตร์ ชี วเคมี สรี รวิทยา พยาธิ ชีววิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุลชี ววิทยา และการยศาสตร์ ) เพื่อ
กาหนดรายวิชาในหลักสู ตร คาอธิ บายรายวิชา ให้มีเนื้ อหาที่ทนั สมัย และพิจารณากาหนดมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ (curriculum mapping)
3. อาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผูส้ อนประชุ มร่ วมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้หลักสู ตรครอบคลุม learning outcome และ จัด
แผนการเรี ยนร่ วมกันโดยจัดแผนการเรี ยนในแต่ละภาคการเรี ยนเพื่อให้นกั ศึกษาได้พฒั นาความรู ้ และ
ทักษะการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ซ้ าซ้อนและเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
4. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รยกร่ า งหลั ก สู ตรฉบับ ปรั บ ปรุ งใหม่ วิ พ ากษ์ ห ลัก สู ต รโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอความเห็นชอบตามลาดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย ส่ งให้สกอ.รับทราบหลักสู ตร
5. เปิ ดใช้หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง (มคอ. 2) และบริ หารตามเกณฑ์ สกอ. โดยนาหลัก สู ตรไป
ดาเนินการและกากับ ติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
6. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตรและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
นาผลการประเมินไปปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อครบรอบต่อไป
การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามคุ ณลักษณะของบัณฑิ ต 5 ด้าน ตาม มคอ.2 ซึ่ งได้มี
การออกแบบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แล้วในหลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง โดยการมีส่วนร่ วมของคณาจารย์
ในหลักสู ตรและภาควิชา คณาจารย์ได้มีการนาเกณฑ์มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวไปประเมินผลการ
เรี ย นรู ้ ใ นรายวิช าต่ างๆ ใน มคอ.3 และมี ก ารรายงานผลใน มคอ.5 และมี ก ารรวบรวม มคอ.5 โดย
คณะกรรมการพิจารณา มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังเสร็ จสิ้ นการศึกษา เพื่อรวบรวมการปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนและมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ และนาเสนอในที่ประชุ มหลักสู ตร ในภาพรวมของการจัดทา
รายงาน มคอ.7 ตามกรอบเวลา
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. อาจารย์ประจาหลักสู ตรมี การประชุ มเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การ
สรุ ปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
3. ผูส้ อนร่ วมกันตัดสิ นผลการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้วเสนอภาควิชา
4. ประชุ มภาควิชาเพื่อตรวจสอบการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกภาคการศึกษาโดยให้ผูส้ อนชี้ แจง
การตัดสิ นผลการเรี ยน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนกั ศึกษาได้เกรด F หรื อ I จานวนมาก
5. มีการปรับปรุ งการตัดสิ นผลการเรี ยนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุ มภาควิชา แล้วนาเข้าที่
ประชุมกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบ ซึ่ งต้องมีการลงนามผูส้ อน หัวหน้าภาควิชา และส่ ง
ให้คณบดีลงนามต่อไป ก่อนส่ งผลการเรี ยนไปยังมหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ผสู ้ อนรายงานผลการเรี ยนในมคอ.5 ของแต่ละรายวิชา
7. หลักสู ตรนาข้อมูลการประเมินผลการเรี ยนรู ้มาจัดทา มคอ.7
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสู ตร [มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7]
1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนส่ ง มคอ. 5/มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ภาคการศึกษา
2. หลัก สู ตรภายใต้การบริ หารงานของภาควิช ากาหนดให้คณะกรรมการภาควิชา/กรรมการ
ภาควิชาทาหน้าที่กากับให้ผสู ้ อนจัดทา มคอ.5/มคอ.6
3. อาจารย์ประจาหลักสู ตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรเพื่อ
พิจารณาดูความสอดคล้องตามคาอธิ บายรายวิชาที่มีอยูใ่ น มคอ.2
4. อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกัน เพื่ อ จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
หลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง จบปี การศึ ก ษาและมี ก ารประเมิ น หลัก สู ต รโดย
คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.
5. นาผลการประเมินหลักสู ตรเสนอที่ประชุ มภาควิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์พิจารณาเพื่อนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาผลการดาเนินงานต่อไป
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6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
ภาควิชามีการดาเนินการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมตามระบบและกลไกดังนี้
1. สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
2. อาจารย์ประจาหลักสู ตร/คณะกรรมการบริ หารภาควิชาประชุ มร่ วมกันเพื่อพิจารณาสรุ ป
ความต้องการของสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน จากผลการสารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
3. อาจารย์ประจาหลักสู ตรเสนอความต้องการสิ่ งสนับสนุ นการเรี ย นรู ้ และรวบรวมเข้าที่ ประชุ ม
ภาควิชา
4. ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรเข้าร่ วมประชุ มภาค เพื่อกาหนดสิ่ งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้
5. ฝ่ ายแผนและพัฒนา ภาควิชาดาเนิ นการจัดทาร่ างคาของบประมาณประจาปี ส่ งไปยังคณะ
วิทยาศาสตร์ สาหรับการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ การปรับปรุ งอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ โดยผ่านการพิจารณาเห็ นชอบจากที่ประชุ มภาควิชา โดยการมี ส่วนร่ วมของอาจารย์ประจา
หลักสู ตร เพื่อร่ วมพิจารณาการจัดลาดับความจาเป็ นในการดาเนิ นการเสนอของบประมาณสาหรับการ
จัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่างๆ
6. ภาควิชาดาเนินการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
7. มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อนาเสนอที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุ งหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ หากภาควิชาไม่
สามารถดาเนิ นการได้ในประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการ
ดาเนินการ
จานวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่ อการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ สาหรับในส่ วนของตารา หนังสื อ วารสารต่างๆ ทาง
หลักสู ตรได้ร่วมมื อกับสานักห้องสมุ ดในการจัดหาทรั พยากรเหล่ านี้ ให้เพียงพอกับการค้นคว้าและ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาเพื่อให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ทั้งในรู ปแบบเอกสาร (hard copy) รวมทั้งสามารถ
เข้า ถึ ง ฐานข้อมู ล ทางด้า นวิท ยาศาสตร์ และทางด้านอื่ นๆ อย่า งทัว่ ถึ ง และเพี ย งพอ เช่ น ฐานข้อมู ล
SCOPUS นอกจากนี้ภาควิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ในทุกด้านที่
ชัดเจนมีการนาระบบกลไกไปสู่ การปฏิบตั ิพร้อมทั้งมีการประเมินและมีการปรับปรุ งกระบวนการตาม
วงจร PDCA และโดยความร่ วมมือของหมวดวิชาต่างๆ มีการดาเนินงานในการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และด้านตาราและวารสารต่างๆ รวมถึ งการเข้าถึ งฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
ทางด้านอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่ วน
ร่ วมในการประชุ มเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน     
การดาเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
    
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
    
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
    
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตาม
    
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
    
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละ
ปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการ
   
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
    
คาแนะนาด้านการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง ด้าน
    
วิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จานวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน(ถ้า มี )
    
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่า
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11)

12)
13)
14)

15)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
ร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิ ต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
 
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
    
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
    
เต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
    
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้
12
13
13
14
15

117

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1. การประชุ มร่ วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรื อ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู ้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนัก ศึ ก ษา ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ยนรู ้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรื อการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผสู ้ อน
4. ประเมินจากการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรี ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นกั ศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
2. ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กบั
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้ นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะ และส่ งให้
คณาจารย์ผสู ้ อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็ นผลย้อนกลับในการปรับปรุ งการสอนและ
รายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 มีการวิเคราะห์ หลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง โดยการส่ งรายงานการดาเนิ นการของหลักสู ตร ต่อ
สานักงานมาตรฐานวิชาการทุกภาคการศึกษา
2.2 มีการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
2.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ โดย
เชิ ญคณาจารย์ผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอกเพื่อให้คาแนะนา กากับ ดู แลด้านหลักสู ตร วิธีการ
สอน การออกข้อสอบ การตัดเกรด ในทุกรายวิชา เพื่อนามาปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนทุก
ภาคการศึกษา
2.4 มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จากผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต เป็ นประจ าทุ ก ปี การศึ ก ษาโดยการใช้
แบบสอบถาม
2.5 มีการสารวจความพึงพอใจของหลักสู ตรจากนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้ บงั คับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่ 6-15 ที่มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่
มีผลดาเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้ บงั คับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปั ญหาของ
การบริ หารหลักสู ตร กรณี ที่พบปั ญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆ ได้ทนั ทีซ่ ึ งก็จะเป็ น
การปรั บปรุ งย่อย ซึ่ งทาได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สาหรับการปรั บปรุ งทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6

ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาโครงสร้างหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546
และประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ องการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา
(เพิม่ เติม) พ.ศ. 2550
กฎระเบียบสาหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
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ภาคผนวก 1
ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา 2558
ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย

หลักสู ตรปรับปรุงปี การศึกษา 2563
ชื่ อหลักสู ตร

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Science Program

ชื่ อปริญญา

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ภาษาอังกฤษ

in Biomedical Sciences
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

เหตุผล

: Bachelor of Science Program
in Biomedical Sciences

ชื่ อปริญญา

: วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Biomedical Sciences)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biomedical Sciences)

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Biomedical Sciences)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biomedical Sciences)

คงเดิม

2
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (Humanities and
Social Sciences)
กลุ่ม 1 กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่ม 2 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุ ขภาพ
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)
ART 103 ศิลปะวิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
ART 119 ศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย 3(2-2-5)
(Art and Design in Thai Society)
HUM 104 วรรณคดีไทยปริ ทศั น์
3(3-0-6)
(Thai Literary Reviews)
HUM 123 ศาสตร์และศิลป์ แห่ งการดาเนิ นชี วิต 3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
HUM 124 มนุษย์กบั ความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creative Thinking)
HUM 133 วรรณศิลป์ วิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Literal Art Appreciation
HUM 134 วรรณกรรมกับชี วิต
3(3-0-6)
(Literature and Life)
MUS 104 ดนตรี วิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation))
1.2 ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
HUM 106 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
(Logic)
HUM 107 จริ ยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics)
HUM 109 พุทธศาสนศึกษา
3(3-0-6)
(Buddhist Studies)
HUM 110 สุนทรี ยศาสตร์
3(3-0-6)
(Aesthetics)
HUM 128 ปรัชญากับการพัฒนาชี วิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life Development)
HUM 131 ชีวิตกับธรรมะ
3(3-0-6)
(Life and Buddhist Dharma)

หลักสู ตรปรับปรุง ปี การศึกษา 2563

เหตุผล

ตัดออก

ตัดออก

3
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558
HUM 132 ความดีงามตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Righteousness)
ART 120 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(2-2-5)
(Art in ASEAN Culture)
1.3 ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม (History and
Civilizations)
HUM 114 ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai History)
HUM 125 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Wisdom)
HUM 126 เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary South East Asia)
HUM 127 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilizations)
1.4 นันทนาการ (Recreation)
ESS 122 การจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย 3(2-2-5)
(Camp Management and Adventure
Activities)
ESS 123 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
(Exercise for Health)
ESS 126 การสร้างเสริ มสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Promotion)
ESS 127 การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว 3(2-2-5)
และกีฬา
(Recreation Sports and Tourism Management
1.5 สังคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง (Sociology,
Psychology and Politics)
SOC 111 สังคมมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Society)
SOC 112 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Everyday Life)
SOC 113 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
SOC 114 การพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Social Development)
SOC 115 สถานการณ์โลก
3(3-0-6)
(Global Situation)
SOC 116 โลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
(Globalization)
SOC 117 ภาวะผูน้ ากับสังคม
3(3-0-6)
(Leadership and Society)
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PPE 100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา การเมืองและ 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์
(Introduction to Philosophy, Politics and
Economics)
ETH 101 การพัฒนาและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม 3(2-3-6)
(Ethics Morals Promotion and Development)
COM 100 ความรอบรู้เรื่ องสื่ อ
3(3-0-6)
(Media Literacy)
POL 100 ประชาสังคมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Civil Society and Development)
1.6 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ECO 109 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
ECO 150 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics)
กลุ่ม 1 กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่ วยกิต
โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่ม 2 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่ วยกิต
โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1 วิทยาศาสตร์ (Sciences)
SCI 101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ในชีวิตประจาวัน
(Science and Technology in Everyday Life)
BCH 101 โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3(3-0-6)
ของมนุษย์
(Human Nutrition and Health Promotions
ENV 101 ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ENV 114 สิ่ งแวดล้อมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Environment)
OMD 100 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3(3-0-6)
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
ENE 100 พลังงานเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Energy for life)
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CHM 102 เคมีกบั ชีวิต
3(3-0-6)
(Chemistry and Life)
2.2 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer)
MAT 142 คณิ ตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 3(2-2-5)
(Information Technology and its Applications)
INI 100 การลงทุนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Investment in Daily Life)
CIT 100 การประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ในงานสร้างสรรค์
(Computer for Creativity)
3. กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จานวนไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จานวน 3
หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนจาก 3.1 ภาษาอังกฤษ จานวน 12
หน่วยกิต หรือ
กรณี ที่ 2 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จานวน 3
หน่วยกิต และเลือกเรี ยนจาก 3.1 ภาษาอังกฤษ จานวน 6
หน่วยกิต หากนักศึกษามีผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาข้างต้นมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ให้เลือกเรี ยนจาก 3.3
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จานวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัยคณะ/สถาบัน ดังนี้
3.1 ภาษาอังกฤษ (English Language) *
นักศึกษาจะต้องเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษดังนี้
กรณี ที่ 1 นักศึกษาที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดจะต้องเรี ยน
วิชา ENL100 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อม (English
Bridging) และสอบผ่านได้สญ
ั ลักษณ์ S (Satisfactory) ก่อนจึง
สามารถเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามกรณี ที่2 อย่างไรก็
ตาม วิชานี้เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบั รวมกับจานวน
หน่วยกิตในโครงสร้างหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณี ที่ 2 นักศึกษาที่มีทกั ษะภาษาอังกฤษสูงกว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดสามารถเริ่ มเรี ยน ENL101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ (English for
International Communication) หลังจากนั้นจึงสามารถเรี ยน
วิชา ENL102 หรื อ ENL103 และเรี ยน ENL104 และ ENL105
นอกจากนี้ ยงั สามารถเลือกเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับสู ง คือ
ENL106 และ ENL 107ได้
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ENL 100 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อม
3(3-0-6)
(English Bridging)
ENL 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ 3(3-0-6)
(English for International Communication)
ENL 102 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนใน 3(3-0-6)
สาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(English for Studies in Science and Technology)
ENL 103 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนใน 3(3-0-6)
สาขาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(English for Studies in Socail Science and
Humanities)
ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่ อสาร 3(2-2-5)
สากล
(English Oral Communication for Global
Integration)
ENL 105 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในการทางาน 3(2-2-5)
ระดับสากล
(English Oral Communication for the
Globalized Workplace)
ENL 106 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอประเด็น 3(3-0-6)
ตามสาขาวิชาชีพ
(English for Professional Presentations)
ENL 107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารตามสาขา 3(3-0-6)
วิชาชีพ
(English for Professional Communication)
3.2 ภาษาไทย (Thai Language)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
THA 107 ภาษาไทยสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
3(2-2-5)
(Thai Language for Beginner)
3.3 ภาษาต่ างประเทศอื่น ๆ (Other Foreign Languages)
3.3.1 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language)
JPN 101 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
JPN 102 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
JPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่ อสาร 3(2-25)
(Japanese Language and Culture for
Communication)
3.3.2 รายวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
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CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
CHN 110 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร 3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for
Communication)
3.3.3 รายวิชาภาษาฝรั่งเศส (French Language)
FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
FRN 102 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
FRN 110 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการ 3(2-2-5)
สื่ อสาร
(French Language and Culture for
Communication)
3.3.4 รายวิชาภาษาอาหรับ (Arabic Language)
ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
ISL 112 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
ISL 113 ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของ
3(2-2-5)
ประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and
Culture of Muslim Countries)
3.3.5 รายวิชาภาษาเกาหลี (Korean Language)
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสาร
(Korean Language and Culture for
Communication)
3.3.6 รายวิชาภาษารัสเซีย (Russian Language)
RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
RUS 102 ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
RUS 110 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสาร
(Russian Language and Culture for
Communication)
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3.3.7 รายวิชาภาษาสเปน (Spanish Language)
SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
SPN 110 ภาษา และวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่ อสาร 3(2-3-6)
การสื่ อสาร
(Spanish Language and Culture for
Communication)
3.4 รายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
(Languages of ASEAN Countries)
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 1
(Vietnamese for Everyday Communication I)
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 2
(Vietnamese for Everyday Communication II)
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 1
(Malay for Everyday Communication I)
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 2
(Malay for Everyday Communication II)
BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 1
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
BHS 102 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
4. กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา (Interdisciplinary
and Physical Education)
3 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องเรี ยนในกลุ่มสหวิทยาการ และ
พลศึกษา โดยเรี ยนวิชาธรรมาธิปไตย 2 หน่วยกิต และ
เลือกเรี ยนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
RSU 101 ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Dharmacracy)
ESS 103 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(Dance for Health
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ESS 105
ESS 106
ESS 107
ESS 108
ESS 109
ESS 110
ESS 111
ESS 112
ESS 113
ESS 114
ESS 116
ESS 117
ESS 118
ESS 120
ESS 121

กอล์ฟ
(Golf)
เทนนิส
(Tennis)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
แบดมินตัน
(Badminton)
ยูโด
(Judo)
ว่ายน้ า
(Swimming)
ศิลปะป้องกันตัว
(Defense Art of Self)
การเต้นแอโรบิค
(Aerobic Dance)
เกมและกิจกรรมนันทนาการ
(Games and Recreation)
ค่ายพักแรม
(Camping)
บาสเกตบอล
(Basketball)
ฟุตบอล
(Football)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
หมากล้อม
(Go)
ฟุตซอล
(Futsal)

หลักสู ตรปรับปรุง ปี การศึกษา 2563

เหตุผล

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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1(0-2-1)
1(0-2-1)

ตัดออก

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาจะต้ องเรียนวิชา RSU Identity จานวน 3 หน่ วยกิต
ดังนี้
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
- นักศึกษาจะต้องเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจาก 2.1 จานวน 6
หน่วยกิต และให้เลือกเรี ยนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2

เปิ ดรายวิชาใหม่
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2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Bridging)
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
3(2-2-5)
(English for Global Exploration)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริ บทของเทคโนโลยี 3(2-2-5)
การบันเทิงและการออกแบบ
(English in TED -Technology,
Entertainment, and Design)
2.2) กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่ าง
ประเทศ
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทางาน
3(2-2-5)
(English at Work)
ENL 128 การนาเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
(Presentation in English)
ENL 129 ภาษาอังกฤษสาหรับการประชุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai
Community)
RSU 129 สู่โลกกว้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World
Community)
JPN 101 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
JPN 102 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
JPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่ อสาร 3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for
Communication)
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
CHN 110 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร 3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for
Communication)
FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)

เหตุผล

เปิ ดรายวิชาใหม่

ย้ ายมาจากกลุ่มวิชา
ภาษา
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FRN 110 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการ 3(2-2-5)
สื่ อสาร
(French Language and Culture for
Communication)
ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
ISL 112 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
ISL 113 ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของ
3(2-2-5)
ประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture of Muslim
Countries)
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสาร
(Korean Language and Culture for
Communication)
RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
RUS 102 ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
RUS 110 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่ อสาร
(Russian Language and Culture for
Communication)
SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
SPN 110 ภาษา และวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่ อสาร 3(2-3-6)
การสื่ อสาร
(Spanish Language and Culture for
Communication)
GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)
GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)
GER110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)

เหตุผล

ย้ ายมาจากกลุ่มวิชา
ภาษา

เปิ ดรายวิชาใหม่
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เหตุผล

SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-3-6)
เปิ ดรายวิชาใหม่
(Swedish for Everyday Communication II)
SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่ อสาร3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 1
(Vietnamese for Everyday Communication I)
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 2
(Vietnamese for Everyday Communication II)
VTN 110 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสาร
(Vietnamese Language and
Culture for Communication)
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 1
(Malay for Everyday Uses I)
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 2
(Malay for Everyday Uses II)
MLY 110 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่ อสาร 3(2-2-5)
ย้ ายมาจากกลุ่มวิชา
(Malay Language and Culture for Communication)
BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ภาษา
ประจาวัน 1
(Bahasa Indonesia for Everyday Uses I)
BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
ประจาวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Uses II)
BHS 110 ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3(2-2-5)
เพื่อการสื่ อสาร
(Indonesia Language and Culture for
Communication)
LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Lao for Everyday Uses I)
LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Lao for Everyday Uses II)
LAO 110 ภาษา และวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่ อสาร3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน1 3(2-2-5) เปิ ดรายวิชาใหม่
(Burmese for Everyday Uses I)
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BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารประจาวัน2 3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Uses II)
BRM 110 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่ อสาร 3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for
Communication)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต รวมแล้วไม่ น้อย
กว่า 15 หน่ วยกิต
RSU 130 ศาสตร์ แห่งรัก
3(2-2-5)
(Science of Love)
RSU 131 ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์ รัปชัน่
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
RSU 133 ศาสตร์พระราชา
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
RSU 134 กฎหมายต้องรู้
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
RSU 135 การออกแบบชีวิต
3(2-2-5)
และสังคมแห่ งความสุ ข
(Happy Life and Society Design)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต รวมแล้วไม่
น้ อยกว่า 15 หน่ วยกิต
RSU 140 ชี วิตในต่างแดนกับ
3(0-35-18)
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
(Intercultural Communication
through Overseas Experiences)
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
RSU 142 ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการดาเนิ นชี วิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
RSU 143 ปทุมธานีศึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
RSU 144 คนต้นแบบ
3(3-0-6)
(Idol Studies)
RSU 145 สื่ อสะท้อนชีวิต
3(3-0-6)
(Life Reflection through Media)

เหตุผล
เปิ ดรายวิชาใหม่

เปิ ดรายวิชาใหม่

เปิ ดรายวิชาใหม่
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RSU 146 รู้ทนั โลก
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
RSU 147 ความเป็ นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
RSU 148 ไทยในสื่ อ
3(2-2-5)
(Thai Dimensions in Media)
RSU 149 วัฒนธรรมวิจกั ษ์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)
RSU 240 ศิลปะการทางานต่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
RSU 241 วิถีอาเซียน 1
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 )
RSU 242 วิถีอาเซียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences : P2A2 )
RSU 243 ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
3(2-2-5)
(Creativity in the Arts)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต รวมแล้วไม่
น้ อยกว่า 15 หน่ วยกิต
RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Management)
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพ
3(1-4-4)
และการเป็ น ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
RSU 152 การคิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
RSU 153 ผูป้ ระกอบการไลฟ์ สไตล์
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
RSU 154 แนวคิดการประกอบการ
3(3-0-6)
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
กลุ่มที่ 6 รู้ เท่ าทันสื่ อดิจิทัล
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต รวมแล้วไม่
น้ อยกว่า 15 หน่ วยกิต
RSU 160 รู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่ อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Design and Production of Media )

เหตุผล

เปิ ดรายวิชาใหม่

เปิ ดรายวิชาใหม่

เปิ ดรายวิชาใหม่
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กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
นักศึกษาสามารถเลือกวิชารายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต รวมแล้วไม่ น้อย
กว่า 15 หน่ วยกิต
RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-styles)
RSU 172 ชี วิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environmental -friendly Life)
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริ มสุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
RSU174 การออกแบบสรี ระ
3(2-2-5)
(Physical Body Design)
หมวดที่ 8 อาร์ เอสยู มาย-สไตล์
นักศึกษาสามารถเลือกวิชารายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8
โดยในแต่ ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต รวมแล้ว
ไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
RSU 180 รังสิ ตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
RSU 181 นันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
RSU 183 การปฏิบตั ิงานช่างด้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
RSU 184 คนต่างรุ่ นในสังคมสูงวัย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)

เหตุผล

เปิ ดรายวิชาใหม่

เปิ ดรายวิชาใหม่
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่ วยกิต
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2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาเฉพาะ 17 หน่ วยกิต
BIO 131 ชีววิทยาทัว่ ไป
(General Biology)
BIO 132 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
(General Biology Laboratory)
CHM 129 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
CHM 233 เคมีวิเคราะห์
(Analytical Chemistry)
MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
(Introductory to Statistics)
PHY 135

ฟิ สิ กส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Life Science Physics)

หลักสู ตรปรับปรุง ปี การศึกษา 2563
3(3-0-6)

2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 15 หน่ วยกิต
BIO 131 ชี ววิทยาทัว่ ไป
(General Biology)

เหตุผล

3(3-0-6)

ตัดรายวิชา

1(0-3-2)
4(3-3-8)

CHM 129 เคมีเบื้องต้น
(Introduction to Chemistry)
3(2-3-6) CHM 233 เคมีวิเคราะห์
(Analytical Chemistry)
3(3-0-6) MAT 146 ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติ
สาหรับวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
(Statistics for Biomedical Science)
3(2-3-6) PHY 135 ฟิ สิ กส์วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
(Life Science Physics)

เปลี่ยนชื่อ
คงเดิม

4(3-3-8)
คงเดิม
3(2-3-6)
2(2-0-4)

3(2-3-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา, เปลี่ยนชื่อวิชา,
ปรับโครงสร้ างหน่วยกิต,
ปรับคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 77 หน่ วยกิต
ก. วิชาเฉพาะ-บังคับ 65 หน่วยกิต
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
(Basic Anatomy)
BCH 201 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
4(3-3-8)
(Basic Biochemistry)
BMS 102 ความรู้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์
2(1-3-4)
#
ชีวการแพทย์
(Basic Knowledge in Biomedical Sciences)
BMS 211 เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบ 3(2-3-6)
มาตรฐานสากล#
(Biomedical Instrumentation and International
Organization for Standardization)
BMS 214 การยศาสตร์ ***
3(3-0-6)
(Ergonomics)
BMS 220 องค์การและการบริ หารจัดการทาง 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์การแพทย์#
(Medical Science Organization and
Management)
BMS 301 การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ ***
3(3-0-6)
(Scientific Communication)
BMS 322 พันธุวิศวกรรม#
3(2-3-6)
(Genetic Engineering)
BMS 323 ชีวสารสนเทศ***
2(1-3-4)
(Bioinformatics)
BMS 325 ระเบียบวิธีการวิจยั #
2(1-3-4)
(Research Methodology)
BMS 326

BMS 327

BMS 328

BMS 341

หลักสู ตรปรับปรุง ปี การศึกษา 2563
2.2 วิชาชีพ 77 หน่ วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 68 หน่วยกิต
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
(Basic Anatomy)
BCH 201 ชี วเคมีพ้นื ฐาน
(Basic Biochemistry)

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อ
3(2-3-6)
คงเดิม
4(3-3-8)
ตัดรายวิชา

BMS 211

BMS 214

เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบ 3(2-3-6)
มาตรฐานสากล#
(Biomedical Instrumentation and International
Organization for Standardization)
การยศาสตร์ #
3(3-0-6)
(Ergonomics)

คงเดิม

ตัดรายวิชา

BMS 302

การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ ***
(Scientific Communication)
BMS 322 พันธุวิศวกรรม#
(Genetic Engineering)
BMS 323 ชีวสารสนเทศ***
(Bioinformatics)
BMS 324 วิธีวิทยาการวิจยั #
(Research Methodology)

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
3(1-6-5) BMS 329
#
การแพทย์
(Medical Science Innovations)
สังคมศาสตร์การแพทย์
3(2-3-6)
#
และสาธารณสุข
(Medical and Public Health Social Sciences)
เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
#
การแพทย์
(Special Techniques in Medical Sciences)
สัมมนา 1#
1(0-3-2) BMS 341
(Seminar I)

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์#
(Medical Science Innovations)

2(2-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต
3(2-3-6)
2(1-3-4)

คงเดิม

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา, เปลี่ยนชื่อ
วิชา,ปรับโครงสร้ างหน่วยกิต,ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ,ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต

ตัดรายวิชา

สัมมนา 1#
(Seminar I)

1(0-3-2)

คงเดิม
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BMS 400

BMS 417
BMS 418
BMS 442
BMS 495
BMS 497
MIC 305
PAT 203
PMC 331
PSO 100
PSO 102
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วิทยาศาสตร์การแพทย์
3(0-9-5) BMS 401
เชิงบูรณาการ***
(Integrated Medical Sciences)
การฝึ กงาน**
2(0-15-8) BMS 419
(Practical Training)
พิษวิทยา#
3(2-3-6) BMS 418
(Toxicology)
สัมมนา 2***
1(0-3-2) BMS 442
(Seminar II)
ปริ ญญานิ พนธ์**
4(0-12-6) BMS 495
(Senior Project)
สหกิจศึกษา*
6(0-35-18) BMS 497
(Cooperative Education)
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
4(3-3-8) MIC 305
(Microbiology and Immunology)
พยาธิ วิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6) PAT 203
(Basic Pathology)
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6) PMC 331
(Basic Pharmacology)
สรี รวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6) PSO 100
(Basic Physiology)
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2) PSO 102
(Basic Physiology Laboratory)
BMS 403
BMS 215
BMS 435
BMS 103
BMS 104

BMS 339

BMS 420

BMS 496

วิทยาศาสตร์การแพทย์
1(0-3-2)
#
เชิงบูรณาการ
(Integrated Medical Sciences)
การฝึ กงาน**
3(0-35-18)
(Practical Training)
พิษวิทยา#
3(2-3-6)
(Toxicology)
สัมมนา 2***
1(0-3-2)
(Seminar II)
ปริ ญญานิ พนธ์**
4(0-12-6)
(Senior Project)
สหกิจศึกษา*
6(0-35-18)
(Cooperative Education)
จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
4(3-3-8)
(Microbiology and Immunology)
พยาธิ วิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Pathology)
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Pharmacology)
สรี รวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Physiology)
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาพื้นฐาน
1(0-3-2)
(Basic Physiology Laboratory)
จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
(Microscopic Anatomy)
สรี รวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Physiology)
พยาธิ วิทยาเชิงระบบ
3(2-3-6)
(Systemic Pathology)
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น# 1(1-0-2)
(Introduction to Biomedical Sciences)
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 1(1-0-2)
เบื้องต้น
(Introduction to Cell and Molecular Biology)
จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
3(2-3-6)
ประยุกต์
(Applied Microbiology and Immunology)
การบริ หารจัดการทาง
2(2-0-4)
#
วิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Science Management)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
1(0-35-18)
(Independent Study)

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา, ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต

คงเดิม

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ-เลือก

ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ-เลือก,
เปลี่ยนชื่อวิชา

เปิ ดรายวิชาใหม่
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ข. วิชาเฉพาะ-เลือก 12 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อ เลือก
ข้ามกลุ่มวิชาได้ รวม 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
BMS 401 กายวิภาคศาสตร์ ร่างกายมนุษย์ 1
3(2-3-6)
(Human Anatomy I)
BMS 402 กายวิภาคศาสตร์ ร่างกายมนุษย์ 2
3(2-3-6)
(Human Anatomy II)
BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
(Microscopic Anatomy)
BMS 404 ประสาทวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
(Neuroscience)
กลุ่มวิชาชีวเคมี
BMS 405 อณูชีววิทยา
3(2-3-6)
(Molecular Biology)
BMS 406 เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
BMS 407 เทคโนโลยีของโปรตีน
3(2-3-6)
(Protein Technology)
BMS 408 ชีวเคมีประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Biochemistry)
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
BMS 215 สรี รวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Physiology)
BMS 409 พยาธิสรี รวิทยาของการเกิดโรค
3(3-0-6)
ในมนุษย์
(Pathophysiology of Human Diseases)
BMS 410 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
(Exercise Physiology)
BMS 430 หัวข้อปัจจุบนั ทางสรี รวิทยา
2(1-3-4)
(Current Topics in Physiology)
BMS 431 เครื่ องมือและเทคนิคทางสรี รวิทยา 2(1-3-4)
(Physiology Instrumentations and Techniques)
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
BMS 319 จุลชีววิทยาประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Microbiology)
BMS 320 วิทยาภูมิคุม้ กัน
3(2-3-6)
(Immunology)
BMS 432 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยา
3(2-3-6)
ทางการแพทย์
(Medical Virology and Mycology)
BMS 433 ปรสิ ตวิทยาและสัตว์พาหะ
3(2-3-6)
ทางการแพทย์
(Medical Parasitology and Vectors)
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เหตุผล

ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยน 3 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

เปลี่ยนชื่อ

ยกเลิกรายวิชา
ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ
BMS 404

ประสาทวิทยาศาสตร์
(Neuroscience)

3(2-3-6)3(2-3-9)
คงเดิม

ยกเลิกรายวิชา
BMS 406

เทคโนโลยีของเอนไซม์
(Enzyme Technology)

3(3-0-6) คงเดิม

ยกเลิกรายวิชา

ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ
ยกเลิกรายวิชา

BMS 410

สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
(Exercise Physiology)

3(3-0-6) ปรับโครงสร้ างหน่วยกิต

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
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BMS 439

เหตุผล

การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา
3(2-3-6) เปิ ดรายวิชาใหม่
และวิทยาภูมิคุม้ กัน
(Diagnostic Microbiology and Immunology)

กลุ่มวิชาพยาธิวทิ ยา
BMS 414 นิติเวชวิทยา
3(3-0-6)
(Forensic Medicine)
BMS 434 พยาธิ วิทยาเขตร้อน
3(3-0-6)
(Tropical Pathology)
BMS 435 พยาธิ วิทยาตามระบบ
3(2-3-6)
(Systemic Pathology)
BMS 436 โลหิ ตวิทยา
3(2-3-6) BMS 436 โลหิ ตวิทยา
(Hematology)
(Hematology)
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
BMS 411 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 3(2-3-6) BMS 412 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Biotechnology)
(Pharmaceutical Biotechnology)
BMS 437 เภสัชวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
(Clinical Pharmacology)
BMS 438 พิษวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
(Clinical Toxicology)
BMS 439 เทคนิคการวิจยั ทางเภสัชวิทยา
3(1-6-5)
และพิษวิทยา
(Research Techniques in Pharmacology and
Toxicology)
กลุ่มวิชาการยศาสตร์
BMS 421 อาชีวการยศาสตร์
3(2-3-6) BMS 421 อาชีวการยศาสตร์
(Occupational Ergonomics)
(Occupational Ergonomics)
BMS 440 การปฏิบตั ิทางการยศาสตร์
3(0-9-5)
(Practical Ergonomics)
BMS 441 ชีวกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Biomechanics)
BMS 450 ความชราภาพและเวชศาสตร์
ฟื้ นฟูชะลอวัย
(Aging and Regenerative medicine)
BMS 451 การแพทย์แม่นยา
(Precision medicine)
BMS 452 เครื่ องสาอางและโภชนเภสัชภัณฑ์
(Cosmetics and Nutraceutical)

ยกเลิกรายวิชา
ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับและ
ปรับชื่อวิชา
3(2-3-6) คงเดิม

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา,ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต

ยกเลิกรายวิชา

3(2-3-6) คงเดิม

ยกเลิกรายวิชา
3(3-0-6)

3(3-0-6)

เปิ ดรายวิชาใหม่

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสู ตรปรับปรุง ปี การศึกษา 2558
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

เหตุผล
คงเดิม
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หมายเหตุ:
* นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนปกติ เรี ยนทุกรายวิชา ยกเว้น 2 รายวิชา ได้แก่ BMS 496 : การศึกษาค้นคว้าอิสระและ
BMS 497 : สหกิจศึกษา
** นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชา BMS 419 : การฝึ กงานและรายวิชา BMS 495 : ปริ ญญา
นิพนธ์ แต่เรี ยนรายวิชา BMS 496 : การศึกษาค้นคว้าอิสระและBMS 497 :สหกิจศึกษา รวม 7 หน่วยกิตแทน
*** รายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา BMS 302 : การสื่ อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา BMS 323 : ชีวสารสนเทศ และรายวิชา BMS 442 : สัมมนา 2
# รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับที่ใช้รหัสวิชา BMS จัดสอนเป็ นทวิภาษา (Bilingual) หมายถึง สอนด้วยภาษาไทย
สอดแทรกด้วยภาษาอังกฤษ สื่ อการสอน เอกสารประกอบการสอนและข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ จานวน 10 รายวิชา
รวม 21 หน่วยกิตได้แก่ รายวิชา BMS 103 : วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น รายวิชา BMS 104 : ชีววิทยาระดับเซลล์
และโมเลกุลเบื้องต้น รายวิชา BMS 211: เครื่ องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตรฐานสากล รายวิชา BMS 214 :
การยศาสตร์ รายวิชา BMS 322 : พันธุวศิ วกรรม รายวิชา BMS 324 : วิทยาการวิจยั รายวิชา BMS 329 : นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ รายวิชา BMS 341 : สัมมนา 1 รายวิชา BMS : 401 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ และ
รายวิชา BMS 418 : พิษวิทยา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๒
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค
การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคโดยแบ่ ง เวลาการศึ ก ษาในหนึ่ ง ปี อ อกเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วม่น้อยกว่า ๑๕
สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็วด้ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนวม่น้อยกว่า ๖
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา
ที่วม่บังคับ ยกเว้นหลักสูตรที่วด้กาหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย
๕.๒ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ให้มีหน่วยกิต ดังต่อวปนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาวม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองวม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกวม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่วด้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ วม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๖ ปรัชญา และวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบวร้พรมแดน มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กาหนด
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น
๒ กลุ่ม ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่
๖.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ
๖.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิด
สอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
สอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนวด้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่
๖.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ

๓
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆโดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) วด้ เพราะมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
เพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๖.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทาวิจัยที่ลุ่มลึกหรือวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาวม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
โดยการคั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ วป
ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๙.๑ ผู้วด้รับ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙.๒ ผู้ที่วด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อวด้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยให้นาเอกสารดังต่อวปนี้ วปรายงานตัวต่อสานักงานทะเบียน
(๑) บัตรเลขที่นั่งสอบ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จานวน ๒ ชุด
(๔) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ
(๖) ใบสาคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) สาหรับนักศึกษาชาย

๔
(๗) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หน้าตรง วม่สวมหมวก วม่สวม
แว่นตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูป
ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน
๑๐.๑ การลงทะเบี ยนเรี ยนจะต้องวด้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าวิชาใด
มีวิชาบังคับก่อนหรือวิชาพื้นความรู้ ซึ่งวด้กาหนดวว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบวิชาที่บังคับ
ก่อนให้วด้ หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นความรู้เดิมมาแล้ว
๑๐.๒ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเอง ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัย กาหนด
๑๐.๓ จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
๑๐.๓.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ
(๑) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ วม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และวม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนวด้วม่เกิน ๙ หน่วย
กิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา
(๒) นักศึกษาที่เรียนวม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูร้อนวด้วม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา
๑๐.๓.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ
นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติวม่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และวม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนวด้ วม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา
๑๑.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาวด้ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน
๑๑.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเริ่มการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะวม่บันทึกในรายงาน
ผลการศึกษา
๑๑.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่วม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียน
การสอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาห์แต่วม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการสอน
ของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W
๑๑.๔ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิช านี้ จะต้องวม่ขัดกับจานวนหน่ว ยกิตต่อภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๐.๓

๕
๑๑.๕ การขอคืนค่าหน่วยกิต
(๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืน
ค่าหน่วยกิตเต็มจานวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้ องกระทาภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น
(๒) การเพิกถอนรายวิชาให้กระทาภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพิ่มวด้เต็มจานวน หรือโอน
เงินวปใช้ในภาคการศึกษาถัดวป ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่
ผูกพันกับรายวด้ในอนาคต (กรอ.) หากวม่ใช้เป็นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยจะส่งเงินคืน
ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือเป็นวปตามข้อกาหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(๓) การเพิกถอนรายวิชาที่กระทาเมื่อพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน
(๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาค ฤดูร้อน นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ ๑๒ การเรียนและการวัดผลการเรียน
(๑) มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาวด้ลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมิน ผลอาจกระทาโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่ คณะเจ้าของรายวิชาจะ
กาหนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีการ
วัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องนาผลการวัดและ
ประเมินผลทุกครั้งมารวมกันเพื่อประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนนในข้อ ๑๓
(๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาวม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือวด้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด จึงจะมีสิทธิ์วด้รับการวัด
และประเมินผล
ข้อ ๑๓ การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่วม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อวปนี้
๑๓.๑ แต้มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อวปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน
A
๔.๐
B+
๓.๕
B
๓.๐
C+
๒.๕

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ปานกลาง (Fairly Good)

๖
C
๒.๐
พอใช้ (Fair)
D+
๑.๕
อ่อน (Poor)
D
๑.๐
อ่อนมาก (Minimum Passing)
F
๐.๐
ตก (Failure)
๑๓.๒ สัญลักษณ์ที่วม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังวม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นตั้งแต่
C ขึ้นวปนับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมวด้
U
วม่พอใจ (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อน
มาก นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมวม่วด้
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
IP
การศึกษายังวม่สิ้นสุด (In-Progress)
CS
การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)
CE
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่วม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Exam)
CT
การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรม
ที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ (Credits from Training)
CP
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มา
ก่อน (Credits from Portfolio)
๑๓.๓ การให้สัญลักษณ์ F จะกระทาวด้ในกรณีต่อวปนี้
(๑) นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ
(๓) นักศึกษาวม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนวม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของวิชานั้น
(๔) นักศึกษาวด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่ากระทาการทุจริต
ในการสอบ
(๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากวม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓.๕
๑๓.๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระทาวด้ในกรณีนักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบของ
การศึกษายังวม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
๑๓.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะต้องกระทาให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดวป
๑๓.๖ การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระทาวด้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าวม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน

๗
๑๓.๗ การให้สัญลักษณ์ W จะกระทาวด้ในกรณีต่อวปนี้
(๑) ในรายวิชาที่มีนักศึกษาวด้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาวด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว
๑๓.๘ นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นวป หรือวด้สัญลักษณ์ S ตามแต่กรณี ถือ
ว่าสอบวด้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะกาหนดวว้เป็นอย่างอื่น
๑๓.๙ การให้สัญลั กษณ์ IP จะกระทาวด้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังวม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ ยนเมื่อการเรียนหรื อการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นสิ้ นสุ ด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี
๑๓.๑๐ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้แทน
หรือผู้ที่วด้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร โดยต้องเสนอคะแนนรวมและผลการประเมิน
แต้มระดับคะแนนทุกครั้งที่มีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพื่ อเสนอขออนุมัติ
การวั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ อ คณะกรรมการก ากั บ มาตรฐานวิ ช าการประจ าสาขาวิ ช าที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และเมื่อวด้รับอนุมัติแล้วให้เสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งต่อวปยังสานักงานทะเบียน
เพื่อดาเนินการประกาศผลในขั้นตอนต่อวป
๑๓.๑๑ ในกรณีที่มกี ารประเมินแต้มระดับคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรือผู้แทน หรือผู้ที่วด้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร สามารถแก้วขแต้มระดับคะแนนวด้ โดย จะต้องอ้างอิงตาม
ช่ว งคะแนนตามที่วด้รั บ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิช าการ และเสนอผลการแก้วขแต้มระดับ
คะแนน ต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณบดี
และอธิการบดี ตามลาดับ โดยแนบหลักฐานประกอบการแก้วขแต้มระดับคะแนนที่แก้วขมาพร้อมกันด้วย และส่ง
ต่อให้สานักงานทะเบียนสามารถดาเนินการประกาศผลที่แก้วขแล้วในขั้นตอนต่อวป
ข้อ ๑๔ การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่า
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่ว ยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชา
ที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นาผลการศึกษา
และหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA)
คือ ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจาก
การประเมิ น ผลรายวิ ช านั้ น ตั้ งแต่ เริ่ ม เข้ า ศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย หารด้ว ยจานวนหน่ว ยกิต รวมของรายวิ ช า
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง
ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ

๘
(๓) การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้คานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดย
วม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ ๓
(๔) ในกรณีที่นักศึกษาวด้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้รอการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๕ การนับหน่วยกิตสะสม
(๑) ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นาเฉพาะครั้งหลังสุดมา
นับเป็นหน่วยกิตสะสม
(๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแต่วม่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้นับจานวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่วม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ตาม
ข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนซ้า
(๑) นั ก ศึ ก ษาจะขอลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ ารายวิ ช าใด จะต้ อ งวด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ที่
นักศึกษาสังกัด
(๒) ในรายวิชาบังคับที่วด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณีจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้นอีก จนกว่าจะสอบวด้
(๓) ในรายวิชาเลือกที่วด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็วด้
ข้อ ๑๗ สถานภาพของนักศึกษา
๑๗.๑ การจ าแนกสถานภาพนัก ศึ กษา จะกระท าเมื่อ สิ้ น ภาคการศึ กษาปกติ แ ต่ ล ะภาค
การศึกษา สาหรับภาคฤดูร้อนจะวม่มีการจาแนกสถานภาพ แต่จะจาแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดวป
๑๗.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน
ภาพรอพินิจ
๑๗.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นวป
๑๗.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพวม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ
๑๗.๒.๑ และให้จาแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่วด้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และวด้
แต้มระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมในภาคสองวม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๑

๙
(๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๒
(๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่วม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวป จะวด้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๓
๑๗.๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษาการเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจะกระทาเมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตที่สอบวด้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่สาขาวิชา
กาหนด
๑๗.๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) ตายหรือลาออก
(๒) ถูกให้ออกหรือวล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
(๓) วม่วด้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยมิวด้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๔) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๕) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก
(๖) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑
(๗) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒
(๘) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๓
(๙) วม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดวว้ใน ข้อ ๑๗
(๑๐) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๑๑) คณะกรรมการแพทย์ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ป่ ว ย และ
คณะกรรมการประจาคณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
คณะกรรมการประจาคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อรับการบาบัดรักษา
ข้อ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษาระบบทวิภาค
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

๑๐
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบวม่เต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา
๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
๑๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบวม่เต็มเวลา สาเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ทั้งนี้ วม่นั บ ภาคการศึกษาที่ล าพักเนื่องจากถู กเกณฑ์ห รือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือป่วยและคณะกรรมการประจาคณะ
เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ข้อ ๑๙ การลาพักการศึกษา
(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าวด้ลงทะเบียนวปแล้วเป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่วด้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะวม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
(๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผ ลความจาเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาต้องวด้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจาคณะ เว้น
แต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ในอานาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติวด้
(๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันวม่วด้
(๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาวม่วด้
(๕) นั ก ศึ ก ษาที่ ว ม่ ว ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น หากประสงค์ จ ะขอลาพั ก
การศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา
(๖) นั กศึ กษาที่ลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึกษานั้ น หากประสงค์ จะขอลาพักการศึ กษา
จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

๑๑
(๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘(๓) ถึงข้อ ๑๘(๖) ต้อง
วด้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจา คณะ เว้นแต่
กรณีที่ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ โดยวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ หรือป่วย
(๘) นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้
ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่วด้ลงทะเบียนเรียนวปก่อนแล้ว
(๙) คณะกรรมการแพทย์ ซึ่ง แต่ง ตั้งโดยมหาวิทยาลั ยวินิ จฉัย ว่า ป่ว ย และคณะกรรมการ
ประจา คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการ
ประจาคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นลาพักการศึกษาเพื่อรับการบาบัดรักษา
ข้อ ๒๐ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ
๒๐.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องวม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๐.๒ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะต้องวด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องศึกษา
อยู่ในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อ ยหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้วม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูก
ให้พัก
๒๐.๓ การย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
๒๐.๔ นักศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา
(๑) มี ส ถานภาพนั ก ศึ ก ษาคงเดิ ม คณะหรื อ ภาควิ ช าใหม่ ข องนั ก ศึ ก ษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยวม่เปลี่ยนแปลง และการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคานวณด้วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ
(๒) เทีย บโอนรายวิชา ตามข้อ ๒๑ และการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม
สามารถนารายวิชาที่เทียบโอนซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ามาคานวณวด้
ข้อ ๒๑ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นวปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี

๑๒
ข้อ ๒๓ การสาเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) วม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจน
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกวม่ต่ากว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคาร้องแสดงความจานง
ขอรับปริญญา ทั้งนี้ คณะหรือสาขาวิชาสามารถกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมวด้โดยวม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(๑) วด้ศึกษาและผ่ านการวัดและประเมินผลรายวิช าต่างๆ ครบถ้ว นตามหลั กสู ตรและ
ข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
(๒) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก วม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๓
(๓) วม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการรอรั บ โทษทางวิ นั ย ที่ ร ะบุ ใ ห้ ง ดการเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาชั่ ว
ระยะเวลาหนึ่ง
(๔) วด้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ครบถ้วน และวม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
(๕) วด้ดาเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๕ การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๒๕.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมวด้
๒๕.๒ การสมัครขอเข้าศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนกาหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และคาอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิม กรณีที่เป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อื่น ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งหลักฐาน
ดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
๒๕.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องวด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจา คณะที่นักศึกษาขอ
เข้าศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) วม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกวล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินัย
(๒) วม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒๕.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
(๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้เป็นวปตามข้อ ๒๑
(๒) ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่ววปของหลักสูตรที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษามา
มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาทั่ววปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะวด้รับการยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่ววปในหลักสูตรที่เข้าศึกษา

๑๓
ข้อ ๒๖ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม
เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) การพิจารณาให้ เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ
คณะละ ๑ เหรียญ ในแต่ละรอบของพิธีประสาทปริญญาประจาปีหรือประจาปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(๒) ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมวด้แก่ ผู้ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง
ที่สุด และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๓.๕ โดยวม่เคยสอบตกหรือเรียนซ้าในรายวิชาใด
ตลอดจนสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดวว้ในหลักสูตร
(๓) กรณีที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดี
เยี่ยม ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการ ศึกษาสุดท้าย หากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากันอีก
ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาย้อนหลังถัดวปตามลาดับ
ข้อ ๒๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีผลใช้บังคับวด้ต่อวปเท่า ที่วม่ขัดหรือแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้
บรรดาการดาเนินการใดที่วด้ดาเนินการวปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อวปจนแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจในการออกระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นวปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลอากาศเอก
(กาธน สินธวานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
พ.ศ. 2546
เพื่อให้การเทียบโอนวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิ ต สอดคล้องกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นระดับ ปริ ญญาเข้าสู่ ก ารศึ กษาในระบบ พ.ศ. 2545 และ ประกาศ
ทบวงมหาวิท ยาลัย เรื่ อง ข้อแนะนาเกี่ ยวกับแนวปฏิ บตั ิที่ดีในการเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ.
2545 ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงได้ออกประกาศ เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2546”
ดังนี้
ข้อ1. ในประกาศนี้เว้นแต่จะมีขอ้ ความให้เห็นเป็ นอย่างอื่น “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
ข้อ2. ผูม้ ีสิทธิ์ ขอเทียบโอนผลการเรี ยน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ต้อ งมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานตามที่ ก าหนดในเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รการศึ ก ษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรี ยน ดังนี้
2.1.1 กรณี ขอเทีย บโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญ ญาตรี ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
2.1.2 กรณี ขอเทียบโอนผลการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 ผูข้ อเที ย บโอนผลการเรี ย นต้องเป็ นหรื อเคยเป็ นนัก ศึ ก ษาของสถาบันการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าในหลักสู ตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานของ
รัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
2.3 ผูข้ อเทียบโอนผลการเรี ยนจะต้องผ่านการคัดเลื อกเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะวิชาที่
ต้อ งการขอเที ย บโอนผลการเรี ย นตามวิธี ที่ ม หาวิทยาลัย หรื อ วิท ยาลัย /คณะวิช า
กาหนด
ข้อ3. การเทียบความรู ้และโอนหน่วยกิตต้องดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
3.1.1 ระดับปริ ญญาตรี
(1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา หรื อเทียบเท่าที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
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(2) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร
C หรื อแต้มระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่า
(4) รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามา
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(5) รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย ให้คานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับการ
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่ตอ้ งศึกษาของแต่ละหลักสู ตร/สาขาวิชาที่
ศึกษา
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
จึงจะมีสิทธิ์ สาเร็ จการศึกษา
(7) ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ าม
หลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
3.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อเทียบเท่าที่
ทบวงมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรื อแต้มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามา
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(5) รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย ให้คานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับการ
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่ตอ้ งศึกษาของแต่ละหลักสู ตร/สาขาวิชาที่
ศึกษา
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1ปี การศึกษา และ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิ พนธ์ ตามหลักสู ตรที่เข้าศึ กษาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
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(7) ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ไม่เกิ นชั้นปี และภาคการศึ กษาที่ ได้รับอนุ ญาตให้มีนักศึกษาเรี ยนอยู่
ตามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
3.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู ้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
3.2.1 ระดับปริ ญญาตรี
(1) การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตร และ
ระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
(2) วิธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู ้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม
รายวิชาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่า ระดับคะแนนตัวอักษร C หรื อ
แต้มระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา
ระดับปริ ญญาตรี จึงจะให้จานวนหน่ วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา
นั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่นามาคิดคะแนนผลการ
เรี ยน หรื อคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(4) การบันทึกผลการประเมินให้บนั ทึกตามวิธีการประเมินที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด
(5) นัก ศึ ก ษาจะต้อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาอยู่ใ นมหาวิ ท ยาลัย ไม่ น้อ ยกว่า 1 ปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิ์ สาเร็ จการศึกษา
(6) ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ไม่เกิ นชั้นปี และภาคการศึกษาที่ ได้รับอนุ ญาตให้มีนักศึกษาเรี ยนอยู่
ตามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
3.2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) การเทียบความรู ้จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรและ
ระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
(2) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู ้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม
รายวิชาและเกณฑ์การตัดสิ นของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรื อ
แต้มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา จึง
จะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ
คะแนนตัวอักษรและไม่นามาคิ ดคะแนนผลการเรี ยนหรื อคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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(4) การบันทึกผลการประเมินให้บนั ทึกตามวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(5) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1ปี การศึกษา และ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตรที่เข้าศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 12 หน่วยกิต
(6) ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ไม่เกิ นชั้นปี และภาคการศึกษาที่ ได้รับอนุ ญาตให้มีนักศึกษาเรี ยนอยู่
ตามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ การเทียบรายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาจากการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบและ/หรื อ
การศึ กษาตามอัธยาศัย โอนหน่ วยกิ ตรวมได้ไ ม่ เกิ นสามในสี่ ของจานวนหน่ วยกิ ตรวมของหลัก สู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ที่รับโอน และโอนหน่วยกิตรวมได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับโอน
ข้อ4. กาหนดการยืน่ คาร้องเทียบโอนผลการเรี ยน
4.1 กาหนดการยื่นคาร้องเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ ให้
เป็ นไปตามคู่มือการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
4.2 กาหนดการยื่นคาร้ องขอเที ย บโอนความรู ้ และการให้หน่ วยกิ ตจากการศึ ก ษานอก
ระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็ นไปตามคู่มือการเทียบวิชาเรี ยนและโอน
หน่วยกิต
ข้อ 5. กรณี วิ ท ยาลัย /คณะวิช า ต้อ งการก าหนดหลัก เกณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม โดยไม่ ต่ า กว่า เกณฑ์ ที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด ให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2546

( ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. (662) 997-2222-30 โทรสาร (662) 533-9470

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา (เพิ่มเติม)
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 ลงวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นั้น เพื่อใหการเทียบโอนวิชาเรียน
และโอนหนวยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปดวยความชัดเจน และคงรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงออกประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2550 ใน
หลักเกณฑการเทียบความรูแ ละโอนหนวยกิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ขอ 1. นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สามารถเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษา
ในระบบเทานัน้
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550

ดร.อาทิตย อุไรรัตน
อธิการบดี

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นายธเนศ พงศ์ธีรัตน์
ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
2. เลขประจาตัวประชาชน 3140600511xxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Sophonnithiprasert T, Saelee P, Pongtheerat T. GSTM1 and GSTT1 copy
number variants and the risk to Thai females of hepatocellular carcinoma.
Journal of Gastrointestinal Oncology. 2019;10(2): 324-329.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ
4.1.2 Pongtheerat T, Saelee P. Role of GSTM1 Copy Number Variant in the
Prognosis of Thai Colorectal Cancer Patients Treated with 5-FU-based
Chemotherapy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2016;17(10): 47194722.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ
4.2 บทความทางวิชาการ/วารสาร
4.3 เอกสาร/ตารา/หนังสื อทัว่ ไป
4.4 งานสร้างสรรค์
-

4.5

เอกสารประกอบการสอน
4.5.1 Primer design and Restriction Map (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BMS 323
[ชีวสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์]
4.5.2 RFLP and DNA Fingerprint และ DNA Sequencing (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BMS 322
[พันธุวศิ วกรรม สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์]
4.5.3 กรดอะมิโนและโปรตีน (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BCH 201
[ชีวเคมีพ้นื ฐาน สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
5. รายวิชาที่สอน
1. BCH 201 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
4(3-3-8)
2. BMS 322 พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-6)
3. BMS 406 เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
4. BMS 323 ชีวสารสนเทศ
2(1-3-4)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสุ ธารทิพย์ เรื องประภาวุฒิ
ดร.สุ ธารทิพย์ เรื องประภาวุฒิ
2. เลขประจาตัวประชาชน 3409900649xxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์ ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2529
วท.ม. (โภชนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Ruengprapavut S, Sophonnithiprasert T, Pongpoungphet N. The effectiveness
of chemical solutions on the removal of carbaryl residues from Cucumber and
Chili presoaked in carbaryl using the HPLC technique. Food Chemistry. 309
(2020) 125659.
ฐานข้อมูล
SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.2 บทความทางวิชาการ/วารสาร
4.2.1 Jinda P, Ruengprapavut S, Soiklom S, Petchpoung K. Effect of 2,4-D
Herbicide on Nitrogen Fixation of Aeschynomene indic. ASTC2015: The 3rd
Academic Science and Technology Conference. 2015; 554-557. University of
the Thai Chamber of Commerce, Bangkok Thailand, 28-29 May 2015.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.2.2 Noinongva S, Phutthanu M, Vichaibun V, Ruengprapavut S. Study of
antimicrobial peptides from biofermented liquids. . ASTC2015: The 3rd
Academic Science and Technology Conference. 2015; Poster presentation.
University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok Thailand, 28-29 May
2015.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ

4.2.3 Bovonratanavait V, Vichaibun V, Sophonnithiprasert T, Ruengprapavut S.
Comparison of the efficacy of four washing solutions in removing formalin
contaminant in squid. RSUSSH 2016: The 3rd RSU National and International
Research Conference on Science and Technology, Social Science, and
Humanities. 2016; Poster presentation. Rangsit University, Pathumthani
Thailand, 29 April 2016.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.2.4 Narula C, Pongpoungphet N, Sophonnithiprasert T, Ruengprapavut S.
Comparison the Effectiveness of Household Chemical in Residue Removal of
Cabaryl on Chinese Kale and Chili. ASTC2017: The 5th Academic Science and
Technology Conference. 2017; 910-914. Miracle Grand Convention Hotel,
Bangkok Thailand, 25 May 2017.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.2.5 สุ ธารทิพย์ เรื องประภาวุฒิ, ธเนศ โสภณนิธิประเสริ ฐ , ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
การศึ กษาฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิ สระและสารประกอบฟี นอลิ กรวมของเปปไทด์
ออกฤทธิ์ ที่แยกจากน้ าหมักชี วภาพ RSUSSH 2019: The 6rd RSU National and
International Research Conference on Science and Technology, Social Science,
and Humanities. 2019; Poster presentation. Rangsit University, Pathumthani
Thailand, 26 April 2019.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.3 เอกสาร/ตารา/หนังสื อทัว่ ไป
4.4 งานสร้างสรรค์
4.5 เอกสารประกอบการสอน
4.5.1 Control of metabolism (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BCH 201
[ชีวเคมีพ้นื ฐาน สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
4.5.2 Gel filtration (ภาคปฏิบตั ิการ)
สาหรับรายวิชา BCH 201
[ชีวเคมีพ้นื ฐาน สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]

4.5.3 Basic 5 food groups (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา RSU 173
[ศึกษาทัว่ ไป โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ สาหรับนักศึกษาทัว่ ไป]
5. รายวิชาที่สอน
1. RSU 173 โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3(3-0-6)
2. BCH 201 ชีวเคมีเบื้องต้น
4(3-3-8)
3. BMS 442 สัมมนา 2
1(0-3-2)
4. BMS 495 ปริ ญญานิพนธ์
4(0-12-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล

นาย กัญ อนันตสมบูรณ์
ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์
2. เลขประจาตัวประชาชน 3100501691xxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (กายภาพบาบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 2536
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Suanarunsawat T, Anantasomboon G, Piewbang C. Anti-diabetic and antioxidative activity of fixed oil extracted from Ocimum sanctum L. leaves in
diabetic rats. Experimental and Therapeutic Medicine. 2016;11(3): 832-840.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.1.2 Anantasomboon G, Wimoonchat A, Chayaburakul K, Angsuchawan S,
Punjanon T. Human sex-identification using loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) Technique of TTTY gene in urine samples. Siriraj
Medical Journal. 2017;68(3)S1: 59-63.
ฐานข้อมูล TCI 1
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.1.3 Pratoomthai B, Phumyoo T, Thurathum B, Imprasittichai W, Anantasomboon
G, Chayaburakul K. Evaluating the relationship between empathy and
motivation for medical education in medical student at the Faculty of Medicine
Vajira Hospital. Chulalongkorn Medical Journal. 2018;62(3): 525-533.
ฐานข้อมูล
TCI 1
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ

4.2 บทความทางวิชาการ/วารสาร
4.2.1 Anantasomboon G, Tampayak I. Detection of atzB gene in tropical
Trichoderma harzianum isolated from atrazine contaminated soil in central
region of Thailand. Paper presented at the meeting of the International
Conference of the 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT
45), Chiangrai, Thailand. Proceedings of the 45th Congress on Science and
Technology of Thailand (STT45). 2019; 71-76. 7-9 October 2019.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.2.2 Tampayak I, Anantasomboon G. การคัดกรองรา Trichoderma spp. เพื่อย่อย
สลายอาทราซี น . การประชุ ม วิช าการระดับชาติ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระหว่า งสถาบัน ครั้ งที่ 7 (ASTC 2019), มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จ.ปทุ ม ธานี .
Proceedings of the 7th Academic Science and Technology Conference 2019.
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.3 เอกสาร/ตารา/หนังสื อทัว่ ไป
4.4 งานสร้างสรรค์
4.5 เอกสารประกอบการสอน
4.5.1 Endocrine system (ภาคปฏิบตั ิการ)
สาหรับรายวิชา ANA100 และ MDS 100
[กายวิภาคศาสตร์ พ้ืนฐาน สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
5. รายวิชาที่สอน
1. ANA 100 กายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
2. BMS 103 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น
1(1-0-2)
3. BMS 341 สัมมนา 1
1(0-3-2)
4. BMS 401 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณการ
1(0-3-2)
5. BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
6. BMS 442 สัมมนา 2
1(0-3-2)
7. BMS 495 ปริ ญญานิพนธ์
4(0-12-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวพัตรา สุ นทรฐิติเจริ ญ
ดร.พัตรา สุ นทรฐิติเจริ ญ
2. เลขประจาตัวประชาชน 3100100305xxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 2548
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Limudomporn P, Moonsom S, Leartsakulpanich U, Suntornthiticharoen P,
Petmitr S, Weinfeld M, Chavalitshewinkoon-Petmitr P. Characterization of
Plasmodium falciparum ATP-dependent DNA helicase RuvB3. Malaria Journal.
2016;15: 526.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.1.2 Toobpeng N, Powthong P, Suntornthiticharoen P. Evaluation of antioxidant
and antibacterial activities of fresh and freeze-dried selected fruit juices. Asian
Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2017;10(9): 156-160.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.1.3 Powthong P. Suntornthiticharoen P. Isolation and characterization of
biosurfactant-producing bacteria isolated from agriculture area in
Thailand. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2018;24(4): 623–630.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.2 บทความทางวิชาการ/วารสาร
-

4.3

เอกสาร/ตารา/หนังสื อทัว่ ไป
4.4 งานสร้างสรรค์
4.5 เอกสารประกอบการสอน
4.5.1 จุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BMS 339
[จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์]
4.5.2 จุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BMS 339
[จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์]
5. รายวิชาที่สอน
1. BMS 103
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น
1(1-0-2)
2. BMS 401
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณการ
1(0-3-2)
3. BMS 442
สัมมนา 2
1(0-3-2)
4. BMS 339
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กันประยุกต์
3(2-3-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นายธเนศ โสภณนิธิประเสริ ฐ
ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริ ฐ
2. เลขประจาตัวประชาชน 3101500309xxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2544
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
ปร.ด. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2558
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Vichaibun V, Khananurak K, Sophonnithiprasert T. Comparative analysis of
plasma total antioxidant capacity in patients with hyperglycemia and
hyperglycemia plus dyslipidemia. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical
Research & Reviews. 2019;13: 90-94.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.1.2 Sophonnithiprasert T, Saelee P, Pongtheerat T. GSTM1 and GSTT1 copy
number variants and the risk to Thai females of hepatocellular carcinoma. Journal
of Gastrointestinal Oncology. 2019;10: 324-329.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ
4.1.3 Sophonnithiprasert T, Mahabusarakam W, Watanapokasin R. Artonin E
sensitizes TRAIL-induced apoptosis by DR5 upregulation and cFLIP
downregulation in TRAIL-refractory colorectal cancer LoVo cells. Journal of
Gastrointestinal Oncology. 2019;10: 209-217.
ฐานข้อมูล SCOPUS
 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ

4.2

บทความทางวิชาการ/วารสาร
4.2.1 ธเนศ โสภณนิธิประเสริ ฐ. การรักษาโรคมะเร็ งด้วยยาต้านมะเร็ งชนิด TRAIL
Receptor Agonists (TRAs). วารสารโรคมะเร็ ง. 2015;35(4): 176-181.
ฐานข้อมูล
TCI
 ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ
4.3 เอกสาร/ตารา/หนังสื อทัว่ ไป
4.4 งานสร้างสรรค์
4.5 เอกสารประกอบการสอน
4.5.1 Digestion (ภาคปฏิบตั ิการ)
สาหรับรายวิชา BCH 201
[ชีวเคมี สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
4.5.2 Protein synthesis (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BCH 201
[ชีวเคมี สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
4.5.3 Gene regulation (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา BCH 201
[ชีวเคมี สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง]
4.5.4 Protein (ภาคบรรยาย)
สาหรับรายวิชา RSU173
[ศึกษาทัว่ ไป โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ สาหรับนักศึกษาทัว่ ไป]
5. รายวิชาที่สอน
1. RSU 173
โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3(3-0-6)
2. BCH 201
ชีวเคมีเบื้องต้น
4(3-3-8)
3. BMS 406
เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
4. BMS 322
พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-6)
5. BMS 323
ชีวสารสนเทศ
2(1-3-4)

