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ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
คณะวทิยาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  รหสั : 25430681100644 
  ภาษาไทย :  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
  ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science (Biomedical Sciences) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย)์ 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.Sc. (Biomedical Sciences) 
3. วชิาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   128   หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี  

5.2 ประเภทของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

 5.3 ภาษาทีใ่ช้   
  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
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 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

เปิดสอนใน   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 วนัท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 
    เม่ือวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ.  2562 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 
    เม่ือวนัท่ี  18  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2565  
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นกัวทิยาศาสตร์ / ผูช่้วยวจิยั ดา้นวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

 8.2  ผูช่้วยแพทย ์/ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์ท างานในโรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน 
  8.3 นกัวชิาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

8.4 ศึกษาต่อสาขาแพทยศาสตร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
8.5 ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท-เอก ในสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
8.6 ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ / สารเคมี ทางดา้นการแพทย ์

  8.7 ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ สารเคมีและผลิตภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ 
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร   

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
1. ผศ.ดร.ธเนศ พงศธี์รัตน์ 3140600511xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย)ี  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
2538 
ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขต
ร้อน)มหาวทิยาลยัมหิดล 
2549 

2. ดร.สุธารทิพย ์เรืองประภาวุฒิ 3409900649xxx อาจารย ์ วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) (เกียรตินิยม
อนัดบั 2)
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2529 
วท.ม. (โภชนศาสตร์)
มหาวทิยาลยัมหิดล 2532 
ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวทิยาลยัมหิดล 2542 

3. ดร.กญั อนนัตสมบูรณ์ 3100501691xxx อาจารย ์ วท.บ. (กายภาพบ าบดั)
มหาวทิยาลยัมหิดล 2536 
วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2540 
ปร.ด. (กายวภิาคศาสตร์)
มหาวทิยาลยัมหิดล 2550 

4. ดร.พตัรา สุนทรฐิติเจริญ 3100100305xxx อาจารย ์ วท.บ. (ชีววทิยา)
มหาวทิยาลยัมหิดล 2532 
วท.ม. (จุลชีววทิยา) 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2537
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขต
ร้อน)  
มหาวทิยาลยัมหิดล 2548 

5. ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ 31015003096xxx อาจารย ์ วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ)
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2544 
วท.ม.(เทคโนโลยชีีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2549 
ปร.ด. (อณูชีววทิยา)
มหาวทิยาลยัศรีนคริน 
ทรวโิรฒ 2558 

   
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 52/347 เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 ปัจจุบนัสถานการณ์โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านและส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และมีการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดงัปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 เพื่อใหป้ระเทศไทยหลุดพน้จากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

 อย่างไรก็ดีประเทศไทยยงัประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพคน คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข จึงมีความจ าเป็นพฒันาองค์ความรู้ในดา้น
ต่างๆ รวมทั้งน าเอานวตักรรมมาใชเ้พื่อยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เป็นอีกหน่ึงสาขาวิชา ท่ีมีความส าคัญต่อการพฒันา
ประเทศทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์  มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีองคค์วามรู้ ความสามารถ และมีทกัษะ
ในทางปฏิบติัท่ีเป็นสหวิทยาการในหลากหลายแขนงวิชา ไดแ้ก่ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา จุล
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ชีววิทยา พยาธิวิทยาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ทั้ งทางตรงหรือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาสังคม ประเทศชาติ และสามารถรองรับการขยายตวั
ดา้นเศรษฐกิจในโลกปัจจุบนั 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

  เน่ืองจากโครงสร้างของประชากรไทยเขา้สู่สังคมสูงวยัมากข้ึน ผูสู้งอายุมีปัญหาทางสุขภาพ
และมีแนวโน้มอยูค่นเดียวขาดลูกหลานดูแล และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อม ส่งผลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชนเปล่ียนไปทั้งในชุมชนเมืองและ
ชนบท เช่น พฤติกรรมการบริโภค การออกก าลงักาย และภาวะความเครียดจากการด าเนินชีวิต ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขในระดบัประเทศ โดยพบว่า
ประชาชนไทยประมาณ 14 ลา้นคนเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง หรือกลุ่มโรค NCDs (Non-
Communicable diseases) และเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งประเทศ ประกอบ
กบัความเจริญกา้วหน้าทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขเป็นไปอยา่งรวดเร็วและทนัสมยั จ าเป็นตอ้ง
อาศยัองค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยด์า้นต่างๆ เช่น การดดัแปลงพนัธุกรรมดว้ยเทคนิค 
คริสเปอร์แคส 9 (CRISPR-Cas9) การรักษาโรคด้วยมะเร็งดว้ยภูมิคุม้กนับ าบดัหรือการรักษาเฉพาะ
บุคคลโดยอาศยัเภสัชพนัธุศาสตร์ การพฒันาวคัซีน เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัสาเหตุรวมถึงวธีิการรักษาโรคใหล้งลึกถึงระดบัโมเลกุล  

 นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 มีแหล่งข้อมูลข่าวสารมากมาย จ าเป็นตอ้งรู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยีเหล่านั้น
รวมทั้งสามารถจดัการขอ้มูลและเลือกน าเอาไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
12.    ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  12.1.1 จดัการเรียนการสอนซ่ึงรับผดิชอบโดยวิทยาลยั/คณะต่างๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 12.1.2     ผลกระทบจากสถานการณ์และการพฒันาทางเศรษฐกิจรวมทั้ งทางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีกล่าวมา รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของบณัฑิต ศิษยเ์ก่า 
นกัศึกษาปัจจุบนั และผูใ้ชบ้ณัฑิต ได้ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรในคร้ังน้ี ซ่ึงมุ่งผลิตบณัฑิต
ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีทนัสมยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละสามารถรองรับและปรับตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้โดยปรับเปล่ียนรายวิชาต่างๆ ให้มีความทนัสมยั
เน้ือหากระชับข้ึนรวมทั้งเปิดรายวิชาเลือกใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งเสริม
กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในโลกปัจจุบนัทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือต่อยอดเป็น
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ผูป้ระกอบการทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยห์รือทางดา้นสุขภาพ รวมทั้งเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติ  เช่น ทกัษะด้านการบริหารจดัการ ทกัษะ
ด้านภาษา ทักษะของการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ทักษะทางสังคม การเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมรวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตน้  ประกอบกบัการเรียนรู้ในปัจจุบนั
เป็นแบบไร้พรมแดน สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาและต่อเน่ืองไม่มีขอ้จ ากดั การปรับหลกัสูตรคร้ังน้ีอยู่
ภายใตก้รอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ)  ซ่ึงตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี 1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านท่ี 2) ด้านความรู้ ด้านท่ี 3) ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านท่ี 4)  ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นท่ี 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ผลิตบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของประเทศ เป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้และมีทกัษะท่ีเชียวชาญทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์มี
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรม เป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจและสืบสานวฒันธรรมไทย และผลิตบณัฑิตให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ผูเ้รียน บณัฑิตสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพ
ในดา้นต่างๆ ได ้ เช่น นกัวจิยั นกัวชิาการทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นตน้   เพื่อพฒันาและสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัประเทศชาติต่อไป  
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน (เช่น รายวชิาทีเ่ปิด
สอนเพ่ือให้บริการวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน) 
 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/สถาบัน อ่ืน 
  มี 3 ส่วน 
 13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 13.1.2 หมวดพื้นฐานวชิาชีพ1 รายวชิา 
             MAT 146     ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2(2-0-4) 
                          (Introductory to Statistics for Biomedical Sciences) 
 13.1.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/สถาบันอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
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อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท าหน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชาและหมวดวิชาและคณะ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินการตาม
ตวับ่งช้ีของคุณภาพหลกัสูตร 

 
 

 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
  “ผลิตบณัฑิตดา้นวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยท่ี์มีความรู้คู่คุณธรรมใฝ่เรียนรู้มุ่งสู่สากล” 
  โดยหลกัสูตรฯ มีนวตักรรมทางการศึกษา คือ “บูรณาการพนัธกิจ สานใจครูศิษย ์สร้างบณัฑิตแบบ
องคร์วม” ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการเขา้กบัพนัธกิจดา้นวจิยั บริการวิชาการ และศิลปะ
และวฒันธรรม และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ทั้งทางดา้นวชิาการ ควบคู่กบั
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัภูมิภาค  
 1.2 ความส าคัญ  
  ปัจจุบนัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ EEC (Eastern Economic 
Corridor) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต ้ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายท่ีจะยกระดบัธุรกิจในประเทศไทยให้
กลายเป็นเขตเศรษฐกิจระดบัโลก หน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนได้แก่อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตค่อนขา้งเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งเร่งผลิต
บุคลากรท่ีสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่จากการคน้ควา้ วิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
เพื่อความเป็นเลิศและความกา้วหน้าทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสุขภาพ และยกระดบั
ความเจริญกา้วหน้าเพื่อขยายผลต่อไปเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียนและระดบั
โลกตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ 
  นอกจากน้ีสังคมไทยในปัจจุบนัก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการเร่ง
ผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยซ่ึ์งมีบทบาทส าคญัในการน าองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อร่วมพฒันา
คุณภาพชีวติ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองคร์วมใหก้บัผูสู้งอายแุละประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน
ต่างๆ อยา่งไรก็ตามโลกในปัจจุบนัมีการเช่ือมโยงการติดต่อระหวา่งนานาประเทศอยา่งกวา้งขวาง ท าให้
มีการแข่งขนัเพิ่มข้ึนเป็นทวคูีณ ดงันั้นการเตรียมบุคลากรท่ีมีความพร้อมในดา้นความรู้ทางวิชาการและ
วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพควบคู่
ไปกบัการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลยั
รังสิต 
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 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เพ่ือผลติบัณฑิต 
  1.3.1 ท่ีมีความรู้และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้วชิาการทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

1.3.2 ท่ีมีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานวจิยัทางวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.3.3 ท่ีสามารถน าความรู้ และเทคโนโลยต่ีางๆ มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.3.4 ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท าวจิยัและการใหบ้ริการทางวทิยาศาสตร์ชีว 
          การแพทย ์ 

  1.3.5 ท่ีมีความรับผดิชอบต่อตนเอง มีความสามารถในการปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
  1.3.6 ท่ีใฝ่เรียนรู้ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการสม ่าเสมอ  
  1.3.7 ท่ีมีความสามารถทางดา้นภาษาและการท างานร่วมพหุวฒันธรรม 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีว
การแพทยใ์หมี้มาตรฐานตาม สกอ. 

ก าหนด 

1. พฒันาหลกัสูตรโดยพฒันาจาก
หลกัสูตรใกลเ้คียงใน
ระดบัประเทศและต่างประเทศ 

2.ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1. รายละเอียดหลกัสูตรต่างๆ ท่ีใช ้  
   เป็นแนวทางในการพฒันา 

2. เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

3.รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. พฒันาเร่ืองการบูรณาการความรู้ใน
รายวชิาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

1. บูรณาการ/เพ่ิมเน้ือหาภาคปฏิบติัใน
รายวชิาทางวทิยาศาสตร์ชีว
การแพทย ์ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นโครงงาน
หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการวจิยั
วทิยาศาสตร์ของนกัศึกษา 

1. จ านวนรายวชิาท่ีบูรณาการทาง
ทฤษฎีและปฏิบติัทาง
วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

2. จ านวนโครงงานหรือกิจกรรมท่ี  
   ส่งเสริมการวจิยัวทิยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

1. เพ่ิมพนูทกัษะอาจารยใ์นการ
ส่งเสริมผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน
การเรียนรู้และส่งเสริมใหอ้าจารย์
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

2. พฒันาระบบสารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของนกัศึกษา 

3. ส่งเสริมการน าเสนอผลงานทาง

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จดัการเรียน การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

3. จ านวนผลงานทางวชิาการท่ี
นกัศึกษาน าเสนอในการประชุม
วชิาการ 
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การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
วชิาการของนกัศึกษา 4. จ านวนนกัศึกษาท่ีเสนอผลงานใน

การประชุมวชิาการ 

5. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรของคณะ 

4.  ปรับปรุงหลกัสูตรโดยพฒันาใหมี้
ความเป็นสากล เพ่ิมความสามารถ
ทางดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

1. เพ่ิมรายวชิาท่ีมีการเรียนการสอน
ทั้งหมดเป็นภาษาองักฤษ และทวิ
ภาษา 

2. สร้างเครือข่ายกบัสถาบนัใน
ต่างประเทศ 

3. มีมาตรการและกลไกสนบัสนุนให้
บุคลากรและนกัศึกษาสอบผา่น
การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ 

4. รับนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาเรียนใน
หลกัสูตร 

1. จ านวนรายวชิาท่ีสอน เป็น
ภาษาองักฤษและทวภิาษาท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 

2. จ านวนสถาบนัเครือข่ายใน
ต่างประเทศ 
3. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อ

ทกัษะภาษาองักฤษของบณัฑิต 

4. จ านวนผูส้อบผา่นการทดสอบ
มาตรฐานภาษาองักฤษ 

5. จ านวนนกัศึกษาต่างชาติท่ีสมคัร
เขา้เรียนในหลกัสูตร 

6. มคอ.7 
 

  
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
                 อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์   
                 หรือตามดุลยพินิจของหวัหนา้สาขาวชิา 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์   เวลา  09.00 น.  ถึง  17.00 น. 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม 
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  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเขา้รับศึกษา 

2.2.2 ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาเพราะความผดิ
ทางวนิยั 

2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมี 
ความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิอนั 
 ลหุโทษ 
2.2.5 มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้น ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  พื้นฐานความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษและวทิยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จดัการสอนเสริมภาษาองักฤษ และวชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีท่ี 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีท่ี 2 - 48 48 48 48 
ชั้นปีท่ี 3 - - 47 47 47 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 47 47 
รวม 50 98 145 192 192 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 47 47 
   
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณ  ดงัน้ี 
  งบบุคลากร    3,872,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน 3,872,000  บาท 
   หมวดค่าจา้งประจ า -  บาท 
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  งบด าเนินการ   612,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน 75,000  บาท 
   หมวดค่าใชส้อย 195,000  บาท 
   หมวดค่าวสัดุ 156,000  บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค 186,000  บาท 
  งบลงทุน    150,000 บาท 
  หมวดครุภณัฑ ์ 150,000  บาท 
     รวมทั้งส้ิน 4,634,000 บาท 
  ค่าใชจ่้ายต่อหวัต่อปี (สูงสุด)  (โครงการปกติ/รับตรง)          112,200 บาท  
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (e-Learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546
และประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา  (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 128  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
  3.1.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ  
   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแบ่งโครงสร้างหลกัสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวชิา ดงัน้ี 
   กลุ่มที ่1  และ กลุ่มที ่2   จ านวนหน่วยกติรวม  15  หน่วยกติ   แบ่งเป็น 
  กลุ่มท่ี  1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3  หน่วยกิต 
  กลุ่มท่ี  2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร       12   หน่วยกิต 
  (Internationalization and Communication)    

   โดยกลุ่มท่ี   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวชิา    ดงัน้ี 
       กลุ่ม  2.1  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  (English Language)          6   หน่วยกิต 



 12 

   กลุ่ม  2.2  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหวา่งประเทศ  
      (International Language and International Experience)  6  หน่วยกิต 
   กลุ่มที ่3  ถึง  กลุ่มที ่ 8   จ านวนหน่วยกติรวม  15  หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี  3  ถึงกลุ่มท่ี  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  กลุ่มท่ี  3 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 
    กลุ่มท่ี  4  ศิลปะและวฒันธรรม  (Arts and Culture) 
    กลุ่มท่ี  5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม  (Innovative Entrepreneurship)             

   กลุ่มท่ี  6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  (Digital Media Literacy) 
    กลุ่มท่ี  7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  (Essence of Science) 
    กลุ่มท่ี  8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ (RSU My-Style) 

  3.1.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ   ประกอบด้วย 
    1) วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 15 หน่วยกิต 
    2) วชิาชีพ 77 หน่วยกิต 
     ก. วชิาชีพ-บงัคบั  68 หน่วยกิต 
     ข. วชิาชีพ-เลือก  9 หน่วยกิต 
  3.1.2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     
  3.1.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
  1)  กลุ่มที ่1     อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity) 
       นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกลุ่มวชิา RSU Identity จ านวน  3   หน่วยกิต นกัศึกษาจะตอ้ง 
เรียนวชิาสังคมธรรมาธิปไตย  2 หน่วยกิต   และเลือกเรียนรายวชิาอีก 1 หน่วยกิต ดงัน้ี    

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

(Sports for Health)     
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  2)  กลุ่มที ่2    ความเป็นสากลและการส่ือสาร   
       (Internationalization and Communication)   
          รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียน ดงัน้ี  
  กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาต ่ากวา่เกณฑท่ี์
มหาวทิยาลยัก าหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผล
คะแนน O-NET หรือเกรดเฉล่ียรวมภาษา ต่างประเทศ ต ่ากวา่ 3.00) จะตอ้งเรียนวชิา ENL 124 : ปรับ
พื้นฐานภาษาองักฤษ (English Bridging) และสอบผา่นไดส้ัญลกัษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถ
เรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนๆ ตามกรณีท่ี 2 อยา่งไรก็ตาม วชิาน้ีเทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบัรวมกบั
จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 กรณีท่ี   2    นกัศึกษาท่ีมีทกัษะภาษาองักฤษสูงกวา่เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
(ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้ งแต่ 21 คะแนนข้ึนไป หรือเกรดเฉล่ียรวม
ภาษาต่างประเทศ มากกว่า 3.00 ข้ึนไป) สามารถเร่ิมเรียน ENL 125: ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก 
(English for Global Exploration) หลงัจากนั้น จึงสามารถเรียนวชิา ENL126 :ภาษาองักฤษในบริบทของ
เทคโนโลยี การบนัเทิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 
นอกจากน้ียงัสามารถเลือกเรียนภาษาองักฤษในระดบัสูง คือ ENL 127: ภาษาองักฤษในการท างาน 
(English at Work)   ENL 128: การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ (Presentations in English) และ ENL 
129: ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม (English for Meetings) ได ้
 
2.1)    กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                  

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ       3(2-2-5)               

(English Bridging)  
ENL 125        ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก      3(2-2-5) 

(English for Global Exploration )  
ENL 126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบนัเทิงและการออกแบบ  3(2-2-5) 
  (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 
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2.2)    กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ  
 (International Language and International Experience) 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน         3(2-2-5) 

(English at Work)  
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ     3(2-2-5) 
  (Presentations in English) 
ENL 129        ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม      3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
THA 126  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       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 สู่โลกกวา้ง                                                                                            3(0-35-18) 
  (Intercultural Communication in World Community) 
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Japanese for Everyday Communication I) 
JPN 102 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 

   (Japanese for Everyday Communication II) 
JPN 110 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

(Japanese Language and Culture for Communication) 
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication I) 
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication II) 
CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

(Chinese Language and Culture for Communication)  
FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1                            3(2-2-5) 

(French for Beginners I)       
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FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2      3(2-2-5) 
(French for Beginners II)  

FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร    3(2-2-5) 
(French Language and Culture for Communication) 

ISL 111   ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
(Arabic  for Everyday Communication I) 

ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                                       3(2-2-5) 
(Arabic for Everyday Communication II) 

ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม   3(2-2-5) 
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 

KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
(Korean for Everyday Communication I) 

KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 
  (Korean for Everyday Communication II) 

KOR 110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  (Korean Language and Culture for Communication) 

RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน      3(2-3-6) 
(Russian for Beginners)  

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั      3(2-2-5) 
(Russian for Daily Life)  

RUS 110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  (Russian Language and Culture for Communication) 

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-3-6)    
(Spanish for Everyday Communication I) 

SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-3-6) 
(Spanish  for Everyday Communication II) 

SPN 110 ภาษาและวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร     3(2-3-6) 
    (Spanish Language and Culture for Communication) 

GER 121 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-3-6) 
(German for Everyday Communication I) 
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GER 122  ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                     3(2-3-6) 
          (German for Everyday Communication II) 

GER 110 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร                3(2-3-6) 
               (German Language and Culture for Communication) 

SWD 121 ภาษาสวดิีชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                       3(2-3-6) 
(Swedish for Everyday Communication I) 

SWD 122 ภาษาสวดิีชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                      3(2-3-6) 
(Swedish for Everyday Communication II) 

SWD 110 ภาษาและวฒันธรรมสวเีดนเพื่อการส่ือสาร                3(2-3-6) 
(Swedish Language and Culture for Communication) 

VTN 101 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                   3(2-2-5) 
(Vietnamese for Everyday Communication I) 

VTN 102 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   3(2-2-5) 
(Vietnamese for Everyday Communication II) 

VTN 110 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 
(Vietnamese Language and Culture for Communication) 

MLY 101 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1               3(2-2-5) 
(Malay for Everyday Communication I) 

MLY 102 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                     3(2-2-5) 
(Malay for Everyday Communication II) 

MLY 110 ภาษาและวฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Malay Language and Culture for Communication) 

BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1         3(2-2-5) 
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 

BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2    3(2-2-5) 
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II) 

BHS 110 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 
(Indonesia Language and Culture for Communication) 

LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                          3(2-2-5) 
(Lao for Everyday Communication I)  
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LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                          3(2-2-5) 
(Lao for Everyday Communication Uses II) 

LAO 110 ภาษาและวฒันธรรมลาวเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Lao Language and Culture for Communication) 

BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                          3(2-2-5) 
(Burmese for Everyday Communication I)  

BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                          3(2-2-5) 
(Burmese for Everyday Communication II)  

BRM 110 ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Burmese Language and Culture for Communication) 

   
 3) กลุ่มที ่3     ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 
            (Leadership and Social Responsibility) 
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก           3(2-2-5) 
  (Science of Love ) 
RSU 131 ผูน้ าการเปล่ียนแปลง       3(2-2-5) 
  (Leadership for Changes) 
RSU 132 การรู้เท่าทนัการคอร์รัปชัน่      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 
RSU 133 ศาสตร์พระราชา        3(2-2-5) 
  (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 
RSU 134 กฎหมายตอ้งรู้        3(2-2-5) 
  (Legal Awareness) 
RSU 135 การออกแบบชีวติและสังคมแห่งความสุข                                         3(2-2-5) 
  (Happy Life and Society Design) 
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 4) กลุ่มที ่4     ศิลปะและวฒันธรรม 
          (Arts and Culture)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 140            ชีวติในต่างแดนกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม             3(0-35-18) 
                           (Intercultural Communication through Overseas Experiences) 
RSU 141             สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน                  3(3-0-6) 
                           (Seminars in Overseas Experiences) 
RSU 142             ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวติ     3(3-0-6) 
                           (Sciences and Arts of Living) 
RSU 143             ปทุมธานีศึกษา        3(3-0-6) 
                           (Pathum Thani Study) 
RSU 144             คนตน้แบบ                3(3-0-6) 
                           (Idol Studies) 
RSU 145             ส่ือสะทอ้นชีวติ           3(3-0-6) 
                           (Life Reflection Through Media) 
RSU 146            รู้ทนัโลก            3(3-0-6) 
                           (World Society Awareness) 
RSU 147             ความเป็นไทย         3(2-2-5) 
                           (Thainess) 
RSU 148            ไทยในส่ือ          3(2-2-5) 
                           (Thai Dimensions in Media) 
RSU 149  วฒันธรรมวจิกัษ ์       3(2-2-5) 
                           (Cultural Appreciation)   
RSU 240            ศิลปะการท างานต่างวฒันธรรม                                       3(2-2-5) 
                           (Arts of Working with Foreigners) 
RSU 241             วถีิอาเซียน 1                                  3(2-2-5)                                             
                  (Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 ) 
RSU 242             วถีิอาเซียน 2                           3(2-2-5)                   
  (Passage to ASEAN Experiences: P2A2 )  
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RSU 243  ความสร้างสรรคใ์นงานศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 
 
 5) กลุ่มที ่5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม   
        (Innovative Entrepreneurship)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 150  การจดัการเชิงสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
  (Creative Management) 
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  3(1-4-4)  
  (Startup and Entrepreneurship Experiences)  
RSU 152 การคิดนอกกรอบ       3(2-2-5) 
  (Lateral Thinking) 
RSU 153 ผูป้ระกอบการไลฟ์สไตล์       3(2-2-5) 
  (Lifestyle Entrepreneurship) 
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั                                          3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
 
 6) กลุ่มที ่6     รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
        (Digital Media Literacy)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 160  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั       3(2-2-5) 
  (Digital Media Literacy) 
RSU 161       การออกแบบและผลิตส่ือดิจิทลั      3(2-2-5) 

(Design and Production of Media) 
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  7) กลุ่มที ่7     หลกัคิดวทิยาศาสตร์ 
        (Essence of Science)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 170 หลกัคิดวทิยาศาสตร์       3(2-2-5) 

(Essence of Science)       
RSU 171 วถีิสุขภาพดีมีสุข        3(2-2-5) 

(Healthy Life-Styles)      
RSU 172 ชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      3(2-2-5) 
  (Environment -friendly Life) 
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ       3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
RSU174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design)              
        
  8)      กลุ่มที ่8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์  
        (RSU My-Style)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
                   จ  านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล ์       3(1-4-4) 

(RSU My-Style)      
RSU 181  นนัทนาการ         3(2-2-5) 
  (Recreation) 
RSU 182 การพฒันาความสามารถพิเศษ                   3(2-2-5) 
  (Talents Development) 
RSU 183       การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง         3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
RSU 184            คนต่างรุ่นในสังคมสูงวยั       3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society) 
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  3.1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ   ประกอบด้วย 
  1) วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกติ  

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
BIO 131 ชีววทิยาทัว่ไป                                                 3(3-0-6)               
  (General Biology)  
CHM 129  เคมีเบ้ืองตน้  4(3-3-8) 
  (Introduction to Chemistry) 
CHM 233 เคมีวเิคราะห์                                          3(2-3-6) 
  (Analytical Chemistry) 
PHY 135 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                   3(2-3-6) 
  (Life Science Physics) 
MAT 146         ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2(2-0-4) 
  (Introductory to Statistics for Biomedical Sciences) 
 
  2) วชิาชีพ  77 หน่วยกติ 
   ก. วชิาชีพ-บังคับ  68 หน่วยกติ 
                                                                                 จ  านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ANA 100 กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน                        3(2-3-6) 
  (Basic Anatomy) 
PSO 100 สรีรวทิยาพื้นฐาน                                  3(3-0-6) 
  (Basic Physiology) 
PSO 102         ปฏิบติัการสรีรวทิยาพื้นฐาน            1(0-3-2) 
                        (Basic Physiology Laboratory) 
BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน                                        4(3-3-8) 
  (Basic Biochemistry) 
PAT 203 พยาธิวทิยาพื้นฐาน            3(3-0-6) 
  (Basic Pathology) 
MIC 305 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนั              4(3-3-8) 
  (Microbiology and Immunology) 
PMC 331 เภสัชวทิยาพื้นฐาน            3(3-0-6) 
  (Basic Pharmacology) 
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BMS 103 วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้#     1(1-0-2) 
                         (Introduction to Biomedical Sciences) 
BMS 104         ชีววทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกุลเบ้ืองตน้#  1(1-0-2)                                     
                        (Introduction to Cell and Molecular Biology) 
BMS 211 เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบมาตรฐานสากล#  3(2-3-6) 
                (Biomedical Instrumentation and International Organization for Standardization)                        
BMS 214 การยศาสตร์#  3(3-0-6) 
  (Ergonomics)  
BMS 215  สรีรวทิยาประยกุต์  3(3-0-6) 
               (Applied Physiology) 
BMS 302 การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์***            2(2-0-6) 
  (Scientific Communication) 
BMS 322 พนัธุวศิวกรรม#                                      3(2-3-6) 
  (Genetic Engineering) 
BMS 323 ชีวสารสนเทศ***             2(1-3-4) 
  (Bioinformatics) 
BMS 324       วธีิวทิยาการวจิยั#  3(3-0-6) 
                        (Research Methodology) 
BMS 329  นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์การแพทย์#  2(2-0-4) 
                  (Medical Science Innovations)  
BMS 339 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์ 3(2-3-6) 
               (Applied Microbiology and Immunology) 
BMS 341  สัมมนา 1#     1(0-3-2) 
  (Seminar I)     
BMS 401 วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณาการ#                                  1(0-3-2) 
   (Integrated Medical Sciences) 
BMS 403        จุลกายวภิาคศาสตร์                                3(2-3-6) 
  (Microscopic Anatomy) 
BMS 418 พิษวทิยา#                                               3(2-3-6) 
  (Toxicology) 
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BMS 419 การฝึกงาน**                                                3(0-35-18) 
  (Practical Training) 
BMS 420 การบริหารจดัการทางวทิยาศาสตร์การแพทย  ์  2(2-0-4) 
                       (Medical Science Management) 
BMS 435 พยาธิวทิยาเชิงระบบ                              3(2-3-6) 
   (Systemic Pathology) 
BMS 442  สัมมนา 2***     1(0-3-2) 
  (Seminar II) 
BMS 495 ปริญญานิพนธ์**                                         4(0-12-6) 
  (Senior Project) 
BMS 496         การศึกษาคน้ควา้อิสระ*                                             1(0-35-18) 
                        (Independent Study) 
BMS 497         สหกิจศึกษา*                                             6(0-35-18) 
                        (Cooperative Education) 
 
หมายเหตุ:    
*   นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนปกติเรียนทุกรายวชิา ยกเวน้ 2 รายวิชา ไดแ้ก่  BMS 496 : การศึกษาคน้ควา้อิสระและ   
     BMS 497 :สหกิจศึกษา  
** นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้งเรียนรายวชิา BMS 419 : การฝึกงานและรายวชิา BMS 495 : ปริญญา  
           นิพนธ์  แต่เรียนรายวชิา BMS 496 : การศึกษาคน้ควา้อิสระและBMS 497 :สหกิจศึกษา รวม 7 หน่วยกิตแทน 
*** รายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 3 รายวชิา รวม 6 หน่วยกิต ไดแ้ก่ รายวชิา BMS 302 : การส่ือสาร  
        ทางวทิยาศาสตร์ รายวชิา BMS 323 : ชีวสารสนเทศ และรายวชิา BMS 442 : สมัมนา 2  
# รายวชิาในกลุ่มวิชาชีพ-บงัคบัท่ีใชร้หสัวชิา BMS จดัสอนเป็นทวภิาษา (Bilingual) หมายถึง สอนดว้ยภาษาไทย
สอดแทรกดว้ยภาษาองักฤษ ส่ือการสอน เอกสารประกอบการสอนและขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 รายวชิา 
รวม 21 หน่วยกิตไดแ้ก่ รายวชิา BMS 103 : วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้ รายวชิา BMS 104 : ชีววทิยาระดบั
เซลลแ์ละโมเลกลุเบ้ืองตน้ รายวชิา BMS 211: เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบมาตรฐานสากล รายวชิา BMS 214 
: การยศาสตร์ รายวชิา BMS 322 : พนัธุวศิวกรรม รายวชิา BMS 324 : วธีิวทิยาการวจิยั รายวชิา BMS 329 : นวตักรรม
ทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์ รายวชิา BMS 341 : สมัมนา 1 รายวิชา BMS : 401 วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณาการ 
และรายวชิา BMS 418 : พิษวทิยา 
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  ข. วชิาชีพ-เลือก  9 หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียน 3 รายวชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
BMS 404        ประสาทวทิยาศาสตร์            3(2-3-6)  
                        (Neuroscience) 
BMS 406 เทคโนโลยขีองเอนไซม์  3(3-0-6) 
  (Enzyme Technology) 
BMS 410  สรีรวทิยาการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
               (Exercise Physiology) 
BMS 412 เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสัชกรรม          3(3-0-6) 
  (Pharmaceutical Biotechnology) 
BMS 421 อาชีวการยศาสตร์  3(2-3-6) 
                     (Occupational Ergonomics) 
BMS 436 โลหิตวทิยา  3(2-3-6)                                       
  (Hematology) 
BMS 439 การตรวจวินิจฉยัทางจุลชีววิทยาและวทิยาภูมิคุม้กนั  3(2-3-6) 
               (Diagnostic Microbiology and Immunology) 
BMS 450 ความชราภาพและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชะลอวยั  3(3-0-6) 
  (Aging and Regenerative medicine)  
BMS 451 การแพทยแ์ม่นย  า  3(3-0-6) 
  (Precision medicine)  
BMS 452 เคร่ืองส าอางและโภชนเภสัชภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
  (Cosmetics and Nutraceutical)  
  
  3.1.3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
    เลือกจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัรังสิต 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
1) แผนการศึกษาปกติ  

ระบบทวภิาค 
ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที ่1 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา  
 BIO 131 ชีววทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 

BMS 103 วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้ 1(1-0-2) 
          CHM 129  เคมีเบ้ืองตน้  4(3-3-8) 

XXX .....         วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 1 2(2-0-4) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.1) 3(2-2-5) 
XXX .....         วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.1)  3(2-2-5) 
XXX .....         วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 6 3(2-2-5) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 3, 4, 5 หรือ 8  3(2-2-5) 

       รวม     22 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
ANA 100  กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
PHY 135  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ    3(2-3-6) 
BMS 104  ชีววทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกุลเบ้ืองตน้   1(1-0-2) 
MAT 146  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2(2-0-4) 
XXX .....  วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.2)    3(2-2-5) 
XXX .....  วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.2)    3(2-2-5) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 3, 4, 5 หรือ 8  3(2-2-5) 

       รวม     18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน 4(3-3-8) 
PSO 100  สรีรวทิยาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
PSO 102  ปฏิบติัการสรีรวทิยาพื้นฐาน    1(0-3-2) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 7  3(2-2-5) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 3,4,5 หรือ8  3(2-2-5) 
XXX ..... หมวดวชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

       รวม      17 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 211 เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบมาตรฐานสากล 3(2-3-6) 
BMS 214 การยศาสตร์    3(3-0-6) 
CHM 233 เคมีวเิคราะห์                                         3(2-3-6) 
BMS 215 สรีรวทิยาประยกุต์ 3(3-0-6) 
BMS 322       พนัธุวศิวกรรม 3(2-3-6) 
XXX .....       วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 1  1(0-2-1) 
   รวม       16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 302 การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์ 2(2-0-6) 
BMS 323      ชีวสารสนเทศ 2(1-3-4) 
BMS 324      วธีิวทิยาการวจิยั 3(3-0-6) 
MIC 305 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนั   4(3-3-8) 
PMC 331 เภสัชวทิยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
PAT 203 พยาธิวทิยาพื้นฐาน  3(3-0-6) 
    รวม      17     หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 329 นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์  2(2-0-4) 
BMS 341 สัมมนา 1   1(0-3-2) 
BMS 339 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์ 3(2-3-6) 
BMS 435 พยาธิวทิยาเชิงระบบ    3(2-3-6) 
BMS 403 จุลกายวภิาคศาสตร์  3(2-3-6) 
BMS XXX วชิาชีพ-เลือก   3(x-x-x) 
XXX……. หมวดวชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
                             รวม    18    หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 419 การฝึกงาน           3(0-35-18) 
   รวม     3    หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 401  วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณาการ    1(0-3-2) 
BMS 418 พิษวทิยา   3(2-3-6) 
BMS 442 สัมมนา 2     1(0-3-2) 
BMS 420 การบริหารจดัการทางวทิยาศาสตร์การแพทย  ์  2(2-0-4) 
BMS XXX วชิาชีพ-เลือก   3(x-x-x) 
BMS XXX วชิาชีพ-เลือก   3(x-x-x) 
          รวม     13    หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 495 ปริญญานิพนธ์           4(0-12-6)  
    รวม      4     หน่วยกติ 
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   2) แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสหกจิศึกษา  
ระบบทวภิาค  
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที ่1 
 รหัสวชิา ช่ือวชิา  
 BIO 131 ชีววทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 

BMS 103 วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้ 1(1-0-2) 
          CHM 129  เคมีเบ้ืองตน้  4(3-3-8) 

XXX .....         วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 1 2(2-0-4) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.1) 3(2-2-5) 
XXX .....         วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.1)  3(2-2-5) 
XXX .....         วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 6 3(2-2-5) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 3,4,5 หรือ 8  3(2-2-5) 

       รวม     22 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
ANA 100  กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
PHY 135  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ    3(2-3-6) 
BMS 104  ชีววทิยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกุลเบ้ืองตน้   1(1-0-2) 
MAT 146  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2(2-0-4) 
XXX .....  วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.2)    3(2-2-5) 
XXX .....  วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 2 (2.2)    3(2-2-5) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 3,4,5 หรือ 8  3(2-2-5) 

       รวม     18 หน่วยกติ 
 

 
 
 
 
 



 30 

ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน 4(3-3-8) 
PSO 100  สรีรวทิยาพื้นฐาน    3(3-0-6) 
PSO 102  ปฏิบติัการสรีรวทิยาพื้นฐาน    1(0-3-2) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 7  3(2-2-5) 
XXX ..... วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 3,4,5 หรือ8  3(2-2-5) 
XXX ..... หมวดวชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

       รวม      17 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 211 เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบมาตรฐานสากล 3(2-3-6) 
BMS 214 การยศาสตร์    3(3-0-6) 
CHM 233 เคมีวเิคราะห์                                         3(2-3-6) 
BMS 215 สรีรวทิยาประยกุต์ 3(3-0-6) 
BMS 322       พนัธุวศิวกรรม 3(2-3-6) 
XXX .....       วชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มท่ี 1  1(0-2-1) 
   รวม       16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 302 การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์ 2(2-0-6) 
BMS 323      ชีวสารสนเทศ 2(1-3-4) 
BMS 324      วธีิวทิยาการวจิยั 3(3-0-6) 
MIC 305 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนั   4(3-3-8) 
PMC 331 เภสัชวทิยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
PAT 203 พยาธิวทิยาพื้นฐาน  3(3-0-6) 
    รวม      17     หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 329 นวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์  2(2-0-4) 
BMS 341 สัมมนา 1   1(0-3-2) 
BMS 339 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์ 3(2-3-6) 
BMS 435 พยาธิวทิยาเชิงระบบ    3(2-3-6) 
BMS 403 จุลกายวภิาคศาสตร์  3(2-3-6) 
BMS XXX วชิาชีพ-เลือก   3(x-x-x) 
XXX ..... หมวดวชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
                             รวม    18    หน่วยกติ 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 496 การศึกษาคน้ควา้อิสระ          1(0-35-18) 
   รวม     3    หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 401  วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณาการ    1(0-3-2) 
BMS 418 พิษวทิยา   3(2-3-6) 
BMS 442 สัมมนา 2     1(0-3-2) 
BMS 420 การบริหารจดัการทางวทิยาศาสตร์การแพทย  ์  2(2-0-4) 
BMS XXX วชิาชีพ-เลือก     3(x-x-x) 
BMS XXX วชิาชีพ-เลือก     3(x-x-x) 
          รวม     13    หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา  
BMS 497 สหกิจศึกษา           6(0-35-18) 

                   รวม       6         หน่วยกติ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา      
    3.1.5.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 1)   กลุ่มที ่1     อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั    (RSU Identity)   
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
         ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมท่ีเป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ     
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย         
การตระหนักในสิทธิ หน้าท่ีของพลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น และการร่วมพฒันาสังคม 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 กฬีาเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
  (Sports for Health) 

 ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พื้นฐานของการออกก าลงักาย 
การดูแลน ้ าหนกัตวัให้เหมาะสม มีทกัษะในการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ดว้ยกิจกรรมกีฬาตามความ
สนใจหน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมการ
ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพและนนัทนาการ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตท่ีดี  เน้นการ
ปลูกฝังทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักาย 

 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)  กลุ่มที ่2     ความเป็นสากลและการส่ือสาร    (Internationalization and Communication) 
           รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียน ดงัน้ี  
 กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผล
คะแนน O-NET หรือเกรดเฉล่ียรวมภาษา ต่างประเทศ ต ่ากวา่ 3.00) จะตอ้งเรียนวิชา ENL 124 : ปรับ
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พื้นฐานภาษาองักฤษ (English Bridging) และสอบผา่นไดส้ัญลกัษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถ
เรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืนๆ ตามกรณีท่ี2 อยา่งไรก็ตาม วิชาน้ีเทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบัรวมกบั
จ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 กรณีท่ี   2    นกัศึกษาท่ีมีทกัษะภาษาองักฤษสูงกวา่เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
(ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาองักฤษตั้ งแต่ 21 คะแนนข้ึนไป หรือเกรดเฉล่ียรวม
ภาษาต่างประเทศ มากกว่า 3.00 ข้ึนไป) สามารถเร่ิมเรียน ENL 125: ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก 
(English for Global Exploration) หลงัจากนั้น จึงสามารถเรียนวชิา ENL126 :ภาษาองักฤษในบริบทของ
เทคโนโลยี การบนัเทิงและการออกแบบ (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 
นอกจากน้ียงัสามารถเลือกเรียนภาษาองักฤษในระดบัสูง คือ ENL 127: ภาษาองักฤษในการท างาน 
(English at Work)   ENL 128: การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ (Presentations in English) และ ENL 
129: ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม (English for Meetings) ได ้      
 
2.1)  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ   
ENL 124       ปรับพืน้ฐานภาษาองักฤษ                    3(2-2-5)               

(English Bridging) 
เง่ือนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่มีทักษะทาง
ภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
                                                                         

                                                                                   
                                                                                         
                                                                        

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        ภาษาองักฤษเพ่ือทัศนาโลก                              3(2-2-5) 
     (English for Global Exploration)   

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับฐาน หรือมี
ทกัษะภาษาองักฤษสูงกว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดให้เรียน ENL 125 
ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีฝึกแบบพหุทกัษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึก

ฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning  
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication 
 
ENL 126     ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบันเทงิและการออกแบบ            3(2-2-5) 
          (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)     

วชิาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาองักฤษเพ่ือทศันาโลก                      
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษจากบทความและการบรรยายเก่ียวกบันวตักรรม

ในโลกสมยัใหม่ กิจกรรมบนัเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานท่ี สถาปัตยกรรม ความงาม
และสุขภาพ  ส านวนภาษาตามบริบทของบทความ ขอ้มูล ค าบรรยาย การเล่าเร่ือง โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์
และขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต การใชภ้าษาในการร่วมสนทนา 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)  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน    3(2-2-5) 
 (English at Work) 
 วชิาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลย ีบันเทงิ และการออกแบบ  

ศพัท ์ส านวน และ การใชภ้าษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท างานในบริบทนานาชาติการใช้
ทกัษะทั้งดา้นการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการส่ือสารในการท างาน 
การติดต่อนดัหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน การอ่านการฟังการบรรยายยอ่ลืม
และน าเสนอความเห็นในท่ีประชุม 
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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 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 
 (Presentations in English) 
 วชิาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลย ีบันเทงิ และการออกแบบ      
 ภาษาและกลยทุธ์การน าเสนอ  ลกัษณะของการน าเสนอผลงานท่ีดี การวางแผนและการ
น าเสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาขอ้มูลเก่ียวกบัผูฟั้งและเร่ืองท่ีจะน าเสนอ การเรียงล าดบัเน้ือหา
ท่ีจะน าเสนอ กลวธีิในการน าเสนอผลงานโดยใชภ้าษาและท่าทางท่ีเหมาะสมกบับริบทของการน าเสนอ
และใช้เทคโนโลยีช่วย การประเมินการน าเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ เพื่อพฒันาความสามารถในการน าเสนอผลงานของตน 
 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. Self-
assessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations. 
 
ENL 129 ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม 3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
 วชิาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลย ีบันเทงิ และการออกแบบ  
 ภาษาและกลวิธีส าหรับการเข้าประชุม ลักษณะของผูเ้ข้าประชุมท่ีดี ทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเขา้ประชุม ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การน าเสนอความคิดเห็นและ     
ขอ้โตแ้ยง้ การฝึกการเขา้ประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง 

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 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                   3(2-2-5) 
  (Thai Language for Communication) 

   การใช้ภาษาไทย และการพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ      
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทกัษะการเขียนท่ีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานทั้งทาง
ราชการและธุรกิจ เพื่อสนองวตัถุประสงคด์า้นอาชีพและการศึกษาในระดบัสูงต่อไป  

  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 ลุยโลกอนิเตอร์  3(2

  -

2-5) 
 (Intercultural Communication) 
 ความทา้ทายของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม เรียนรู้ค านิยามของการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมประเภทของวฒันธรรม  ปัจจัยของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม  เข้าใจปัญหาการ              
ต่ืนตระหนกทางวฒันธรรม  มิติทางวฒันธรรม การส่ือสารทางอวจันภาษา  ภาษาท่าทาง การสบตา      
การแสดงออกทางสีหน้า ระยะห่างระหว่างบุคคล การสัมผสั ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการส่ือสาร    
บริบท ค่านิยม ตลอดจนเขา้ใจภาษานานาชาติท่ีสะทอ้นค่านิยมทางวฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ 

 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) 

เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจดัการกับ  
ความแตกต่างของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพนัธ์ุ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการ           
ต่ืนตระหนกทางวฒันธรรมและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมเชิงธุรกิจ 
 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        สู่โลกกว้าง 3(0

 -

35-18) 
 (Intercultural Communication in World Community) 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศยัการเดินทางไปต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ 
โครงการ Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ 
(การฝึกประสบการณ์ตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 10 วนั) 
  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 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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  ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน  เช่น การเจรจาซ้ือ และขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอ
ความคิดเห็น 
 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  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Japanese Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
                    ภาษาญ่ีปุ่น ผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม         
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต โดยเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication I) 
 ภาษาจีนระดบัพื้นฐาน เรียนรู้ค าศพัท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 ค  า ศึกษาส านวนและรูป
ประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหวัขอ้ง่ายๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น การทกัทาย แนะน าตวั 
 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  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

                                   250                                                 
                                              
 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   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 
 (Chinese Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

 พฒันาทกัษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพื่อการ
ส่ือสารในชีวิต ประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และ       
การเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1                                      3(2-2-5) 

 (French for Beginners I)       
 ระบบเสียงภาษาฝร่ังเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศพัท์และส านวนเบ้ืองต้น เน้นฝึกทกัษะ     
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา ส่ิงแวดล้อม อาหารและเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ    
การพกัผอ่นหยอ่นใจ การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย สถานท่ีและการบอกทิศทาง 
 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 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 2              3(2-2-5) 
 (French for Beginners II) 

 วชิาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1 
 ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาฝร่ังเศสในเร่ือง   
ท่ี เ ก่ียวกับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเ ท่ียว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                  
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต   
 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 และวฒันธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 (French Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1 

 ศพัท์ ส านวนภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวฝร่ังเศส ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝร่ังเศส อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบฝร่ังเศส วฒันธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1                                                                3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication I) 
     ภาษาอาหรับเพื่อเป็นพื้นฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนา
หวัขอ้ง่ายๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การรับโทรศพัท ์ 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    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2                                                                3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

     พัฒนาทักษะและค าศัพท์ภาษาอาหรับในระดับท่ีสูง ข้ึน ฝึกสนทนาหัวข้อท่ีใช ้              
ในชีวติประจ าวนั  เช่น การโทรศพัท ์ซ้ือของ 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   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลมิ 3(2-2-5) 
 (Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 
 วชิาบังคับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

 พฒันาทกัษะภาษาอาหรับผา่นบริบททางสังคมและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
             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  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
                                                              
                                                                                           
                                  
 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  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลเีพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Korean Language and Culture for Communication) 

 วชิาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ภาษาเกาหลีผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมเกาหลีในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต              
โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีหลากหลาย 
 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 ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 3(2-3-6) 
 (Russian for Beginners ) 
 หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้ เน้นพยญัชนะ สระ การออกเสียง ระดบัเสียง ค าศพัท์ท่ีจ  าเป็น   
ในระดบัเร่ิมตน้ 
 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary. 
 
RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
 (Russian for Daily Life) 
 วชิาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 
 ค าศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัในระดับท่ีสูงข้ึน        
เช่น การทกัทาย การแนะน าตวั การสนทนาทางโทรศพัท ์การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ 
 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  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Russian Language and Culture for Communication) 

 วชิาบังคับก่อน : RUS 101  ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 
                   ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมรัสเซียในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ          
การด าเนินชีวติ โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6)   (Spanish for Everyday Communication I) 
 (Spanish for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
  (Spanish  for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาสเปนในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาสเปนในเร่ืองท่ี
เ ก่ี ยวกับลมฟ้าอากาศ  การบ ริการ การเ ดินทางท่อง เ ท่ี ยว  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                     
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต   
 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 ภาษาและวฒันธรรมสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
 (Spanish Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาสเปนเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ   
ชาวสเปน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบสเปน วฒันธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสเปน 
โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication I)   
  การออกเสียงภาษาเยอรมนั และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication II)   
  วชิาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
  ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาเยอรมนัในเร่ือง   
ท่ี เ ก่ียวกับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเ ท่ียว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                  
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  
  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 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
  (German Language and Culture for Communication)   
  วชิาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
  ศพัท์ส านวนภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวเยอรมัน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะ            
การรับประทานอาหารแบบเยอรมนั วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
เยอรมนันี โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
  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 ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication I)  
  การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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 ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication II)  
  วชิาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1  
  ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาสวีดิชในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเร่ืองท่ี
เ ก่ี ยวกับลมฟ้าอากาศ  การบ ริการ การเ ดินทางท่อง เ ท่ี ยว  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                     
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต   
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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 ภาษาและวฒันธรรมสวเีดนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
  (Swedish Language and Culture for Communication)  
  วชิาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
  ศพัท ์ส านวนภาษาสวดิีชเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชาว
สวเีดน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบสวเีดน การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสวีเดน โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
  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  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเวยีดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ 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  ภาษาและวฒันธรรมเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Vietnamese Language and Culture for Communication) 

 วชิาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ส านวนภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวเวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ        
การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศเวียดนาม โดยเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ 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  ภาษาและวฒันธรรมมลายูเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Malay Language and Culture for Communication)  

 วชิาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท ์ส านวนภาษามลายูเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชาว
มลายูขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ไดแ้ก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบมลาย ูการศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศมาเลเซีย โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            
การสนทนาทางโทรศพัท ์ 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  ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2      3(2-2-5) 
                     (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)         

 วชิาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ 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  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร      3(2-2-5) 
                     (Indonesia Language and Culture for Communication)         

 วชิาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมของชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย 
อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การสนทนา
ทางโทรศพัท ์ 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  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร          
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ 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. 
 
LAO 110  ภาษาและวฒันธรรมลาวเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Lao Language and Culture for Communication)  

 วชิาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาลาวเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ      

ชาวลาว ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ไดแ้ก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบลาว การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศลาว โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูด        
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication I)  
 การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การสนทนา
ทางโทรศพัท ์ 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  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication II)  
 วชิาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร          
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ 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  ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Burmese Language and Culture for Communication)  
 วชิาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาลาวเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ      
ชาวพม่า ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบพม่า การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟังและ      
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 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)  กลุ่มที ่3     ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 
         (Leadership and Social Responsibility) 
      
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก 3(2-2-5) 
 (Sceince of Love) 

           ความหมาย ความส าคญั รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผูอ่ื้น ครอบครัว 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัในการรู้คุณค่าตนเอง และการเคารพผูอ่ื้น มีความรู้สึกรับผิดชอบ ใช้พลงั
แห่งรักสร้างสรรคชี์วติและสังคมท่ีมีความสุข 

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 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 
               (Leadership for Changes) 
  การเสริมสร้างแรงบนัดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบติัของผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ    
และการเมือง ดว้ยแนวคิด  ท่ีทุกคนสามารถเป็นผูน้ าเพื่อการเปล่ียนแปลงได ้เพื่อหาแนวทางการพฒันา
ตนเอง   แนวทางการพฒันาชุมชน และสังคมสู่ความย ัง่ยนื    

 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 การรู้เท่าทันการคอร์รัปช่ัน      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 

              ความหมาย รูปแบบ วิธีการ ของการคอร์รัปชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์
ทบัซ้อน การใช้อ านาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลบัซับซ้อนและเช่ือมโยงของการคอร์รัปชั่น
ระหว่าง มิติทางการเมืองและสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทย และต่างประเทศ 
ปลูกฝังจิตส านึกในการไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 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             ศาสตร์พระราชา                                                                                                3(2-2-5) 
                           (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 การรู้จัก
พึ่งตนเอง การเขา้ใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก     
ในมิติ  สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  โดยประสานการเ รียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเ รียน                    
เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติท่ีมีความสุขและย ัง่ยนื     

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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RSU 134 กฎหมายต้องรู้        3(2-2-5) 
(Legal Awareness) 
ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมาย     

กฎหมายแพ่ง เ ก่ียวกับเ ร่ืองบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก                     
ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความผิด
และโทษ โดยก าหนดผูก้ระท าผดิจะไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด   เขา้ใจและวิเคราะห์กฎหมายผา่น
กรณีศึกษาท่ีเป็นประเด็นปัญหาในสังคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือไดอ้ย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนต่อชีวติ 

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. 

 
RSU 135         การออกแบบชีวติและสังคมแห่งความสุข                                                         3(2-2-5) 
                        (Happy Life and Society Design) 

นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิด      
เชิงอนาคต การออกแบบชีวิตท่ีมีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบาย
ความสุข 

Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life 
design Happy society design Happy policy design 
  
 4)  กลุ่มที ่4     ศิลปะและวฒันธรรม   (Arts and Culture) 
     
RSU 140 ชีวติในต่างแดนกบัการส่ือสารข้ามวฒันธรรม 3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)   
 การเรียนรู้อาชีพ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ 
โดยอาศยัการเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปล่ียนและสร้างความสัมพนัธ์ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ณ องคก์รในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะ (การฝึกประสบการณ์ตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์) 
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 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.) 
 
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน 3(3-0-6) 
 (Seminars in Overseas Experiences) 

          การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเก่ียวกับภาษาและ
วฒันธรรมในแง่มุมต่างๆ โดยการน าประเด็นท่ีพบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบติังานในต่างประเทศ     
หรือหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทยมาอภิปราย  และเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีได้รับมาจากการ
เดินทางไปต่างประเทศ หรือจากการฝึกงานในบริษทัขา้มชาติท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทยมาศึกษา
และเรียนรู้ร่วมกนัผา่นทางการน าเสนอ อภิปราย ในรูปของการสัมมนา 
 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. 
 
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 
 (Sciences and Arts of Living) 
 การใชชี้วติอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อเขา้ใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เหตุผลท่ีสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก รูปแบบการด าเนิน
ชีวติอยา่งมีความสุขและการสร้างจิตส านึกต่อการพฒันาสังคม 
 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.  
 
RSU 143 ปทุมธานีศึกษา                                                                                                   3(3-0-6) 
 (Pathum Thani Study) 
  ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับจงัหวดัปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวติัศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ อตัลกัษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 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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RSU 144 คนต้นแบบ    3(3-0-6) 
 (Idol Studies) 
 ประเด็นด้านประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ      
ผา่นบุคคลท่ีน่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด วิธีการด าเนินชีวิต ความสัมพนัธ์กบับริบทสังคม 
การน ามาปรับใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติของตนและสังคม 
 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. 
          
RSU 145 ส่ือสะท้อนชีวติ    3(3-0-6) 
 (Life Reflection through Media) 
 ประเด็นดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเช่ือผ่าน
ส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจ 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. 
 
RSU 146  รู้ทนัโลก    3(3-0-6) 
 (World Society Awareness) 
 สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมใน
บริบทโลก สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ยทุธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 
 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.  
 
RSU 147  ความเป็นไทย     3(2-2-5) 
 (Thainess) 
 เรียนรู้ความหมายของค าว่า “ไทย”  เอกลักษณ์และความเป็นไทย  ค่านิยมแบบไทย  
ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยท่ีสะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจน           
รวมถึงเขา้ใจวฒันธรรมไทยดา้นต่างๆ อาทิ  มารยาท  การแต่งกาย  อาหาร  การละเล่น ความเป็นไทยใน
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. 
                 
RSU 148   ไทยในส่ือ                                                                                 3(2-2-5)  
 (Thai Dimension in Media) 
 ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในส่ือ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา 
ความหมายและ ประเภทของส่ือ ลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ  เรียนรู้องคป์ระกอบของส่ือ หนา้ท่ีของ
ส่ือต่อสังคม ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัความคิด ศึกษาการใชภ้าษา ค่านิยม และภาพสะทอ้น
ผา่นส่ือประเภทต่างๆ ฝึกวเิคราะห์กรณีศึกษา การส่ือความคิดผา่นภาษาจากส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจ 
 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. 
  
RSU 149 วฒันธรรมวจัิกษ์ 3(2-2-5) 
 (Cultural Appreciation)                                                   
 วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ความเช่ือความศรัทธา            
ศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมยั โครงสร้างและพลงัอ านาจของวฒันธรรม ทั้งระดบัสังคม ระดบัภูมิภาคและ
ระดบัสากล เพื่อหาแนวทางคงอยูก่ารสืบสานต่อยอดวฒันธรรมแบบน าสมยั สร้างจิตส านึก ตระหนกัถึง
ความส าคญัและเคารพการอยูร่่วมกนับนความหลากหลายทางวฒันธรรมในสังคม 

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.  
 
RSU 240  ศิลปะการท างานต่างวฒันธรรม                                     3(2-2-5) 
 (Arts of Working with Foreigners) 
 ขอ้มูลส าคญัในการท างาน ทั้งในด้านของคนไทยท่ีท างานในต่างแดน หรือคนไทยท่ี
ท างานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เรียนรู้
แนวโนม้อุปสงคข์องตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษทัท่ีตอ้งการพนกังานต่างชาติ จนเขา้ใจ
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เทคนิคท่ีจ าเป็นในการท างานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย วิถีชีวิตของ
ชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ขอ้หา้มและขอ้ควรปฎิบติั 
 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. 
   
RSU 241 วถิีอาเซียน 1      3(2-2-5) 
 (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)  
 ความเป็นมาและการก่อตั้งของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการเตรียม
ตวัก่อนการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเร่ืองของวฒันธรรม สภาพสังคม ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ ส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงัจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น  
ในส่วนของค่าใช้จ่าย เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ท่ีพกั อาหารและม้ืออาหาร 
กิจกรรม บริการและการดูแลท่ีพึงไดรั้บระหวา่งการเดินทาง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เวบ็ไซตพ์ีทูเอส าหรับ
ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม  แนวทางการเตรียมตวัก่อนการเดินทางอยา่งถูกวธีิ  
              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. 
 
RSU 242  วถิีอาเซียน 2 3(2-2-5) 
 (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)    
 เป็นรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมและกิจกรรมท่ีจดัไวเ้พื่อให้บริการผ่านทางสมาคมP2A 
ผูเ้รียนต้องลงทะเบียนและเข้ามีส่วนร่วมในการเดินทางขั้นต ่าอย่างน้อย 10 วนัเพื่อเดินทางไปยงั            
3 ประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลยัสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มประเทศ
อาเซียน ผูเ้รียนจะไดร่้วมกิจกรรมและเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อภาษา วฒันธรรม ค่านิยม 
ชีวิตความเป็นอยู ่พฤติกรรม และความเช่ือของผูค้นในแต่ละประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการสร้าง
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ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสังคมอาเซียน  เม่ือกลบัจากการเดินทางผูเ้รียนตอ้งท าการ
น าเสนอประสบการณ์ผา่นการน าเสนอและอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการเดินทาง 
 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. 
 
RSU 243  ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 

พื้นฐานงานศิลปะท่ีส าคัญในด้านมนุษยศาสตร์ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เพลง       
และศิลปะการแสดง  ส ารวจค่านิยมและความสนใจในการพฒันางานศิลป์ และวฒันธรรมจากทัว่โลก 
ศึกษารูงานศิลปะและส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเขา้ร่วมงานแสดงผลงานศิลป์        
การเขียนบทวจิารณ์ และการจดัโครงการท่ีสร้างสรรค์ 

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)  กลุ่มที ่5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม   (Innovative Entrepreneurship) 
 
RSU 150       การจัดการเชิงสร้างสรรค์                                                                             3(2-2-5) 
                      (Creative Management) 

                     แนวคิดและทฤษฎีการจดัการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวเิคราะห์ เชิงวิพากษ์                   เชิง
สังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค ์ความหมายของการจดัการเชิงสร้างสรรค ์การจดัการรูปแบบต่างๆ 
ผา่นกรณีศึกษา การวางแผนการจดัการเชิงสร้างสรรคแ์ละการฝึกปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ 
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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      ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ                           3(1-4-4) 
                     (Startup and Entrepreneurship Experiences)           
                     ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอพั สตาร์ทอพัแบบดั้ งเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบัน       
การวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การออกแบบสตาร์ทอพัหรือธุรกิจท่ี
ตนเองสนใจและท าได้จริง กิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  การจดัหาทุนหรือผูส้นบัสนุน 

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 หลกัการใหม่  แนวคิดใหม่  มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้

ความรู้และการน าเสนอความจริงในแนวใหม่  การสร้างทีมนกันวตักรรมทางสังคมยุคใหม่  สร้างความ
กลา้หาญในการตอบโจทยท์างสังคมอยา่งมีหลกัการสอดคลอ้งกบัแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนว
ใหม่ สามารถน าเสนอความรู้ใหม่ท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติ การท างาน  และแบ่งปันหลกัการและแนวคิด
ใหม่ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแผค่วามรู้สู่สังคม 

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        ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์                                                                                      3(2-2-5) 
                       (Lifestyle Entrepreneurship) 

   กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต        
การเป็นผูป้ระกอบการ จิตวทิยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม 

Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. 
Personality Psychology. Social enterprise. 
 
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั    3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ  และการส่ือสาร  การประกอบการ  
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  กลไกราคา  ตลาดผลผลิต  ตลาดปัจจยัการผลิต  
โครงสร้างตลาด  ปัจจยัการผลิต  การผลิต  ตน้ทุน  รายรับ  ก าไร  ภาษี  งบประมาณรัฐบาล นโยบายการ
คลงั  สถาบนัการเงิน  เงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ีย  มูลค่าเงินตามเวลา  นโยบายการเงิน  อตัราแลกเปล่ียน  
การลงทุน  การระดมทุน  การค้าระหว่างประเทศ  รายได้ประชาชาติ  และปัญหาเศรษฐกิจ                   
ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 
 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) กลุ่มที ่6     รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   (Digital Media Literacy) 
 
RSU 160 รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั        3(2-2-5) 
 (Digital Media Literacy) 
 นิยามความรอบรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั  ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลั  เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
และเคร่ืองมือดิจิทลัในการส่ือสาร  การเขา้ถึง  การแลกเปล่ียน  การใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนับนพื้นฐาน
ของความรับผดิชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการส่ือสาร ความคิดเชิงวิพากษต่์อกรณีศึกษาท่ีเป็น
ประเด็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากส่ือดิจิทลั
เพื่อประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในชีวติประจ าวนั 
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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 การออกแบบและผลติส่ือดิจิทลั      3(2-2-5) 
 (Design and Production of Media) 
 การสร้างแนวคิดเพื่อการผลิตเน้ือหาผ่านส่ือดิจิทัล  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย            
การวางแผนสร้างสรรคผ์ลงานผา่นส่ือดิจิทลั การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  Concept development for digital content; target audience analysis; production process 
for digital media content; effective production and publishing of the digital content. 
 
 7) กลุ่มที ่7     หลกัคิดวทิยาศาสตร์  (Essence of Science)   
 
RSU 170 หลกัคิดวทิยาศาสตร์       3(2-2-5) 
  (Essence of Science) 
  ศึกษาภาพรวมวิว ัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการ
ตั้ งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาค าตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานท่ีวางไว ้และเสนอ
แนวทางพฒันาต่อไปในอนาคต 
  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 วถิีสุขภาพดีมีสุข        3(2-2-5) 
  (Healthy Life-Styles) 
  กระบวนทศัน์ด้านสุขภาวะ การรอบรู้ด้านสุขภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก    
การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา    
ในชีวติประจ าวนั การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
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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 ชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม      3(2-2-5) 
  (Environmental -friendly Life) 
  การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมทั้งระดบัชุมชนและระดบัโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตมนุษย์ในปัจจุบนั การพฒันาและการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคมโลก         
การรับมือ การปรับตวัสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีวิฤตในปัจจุบนั การน้อมน า
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
ต่อการด าเนินชีวติ 
 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 self-
adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to appropriately handle 
national resources and environment in the living processes. 
 
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
  ค าจ ากดัความของอาหาร  สารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภทและบทบาทของ
สารอาหารแต่ละชนิดและความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคต่างๆ  ปริมาณความตอ้งการสารอาหารแต่ละ
ชนิดท่ีร่างกายควรได้รับในประจ าวนั ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความตอ้งการและการใช้พลังงาน       
ในแต่ละวนั พลงังานท่ีร่างกายตอ้งการใช้ในขณะพกั การประเมินภาวะโภชนาการ การออกก าลงักาย 
ภาวะทุพโภชนาการ การควบคุมน ้ าหนักตวั ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ 
และ  การใช้อาหารร่วมในการบ าบดัโรคต่าง ๆ  เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภยัและ
สุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมาในอาหาร 

 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. 
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RSU 174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design) 

รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกดว้ยแรงตา้นเพื่อการเสริมสร้างและกระชบั
กลา้มเน้ือ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและลดกระชบัสัดส่วน
ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกดว้ยแรงตา้นท่ีเหมาะสมใหก้บัทุกเพศทุกวยั  

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)  กลุ่มที ่8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์   (RSU My-Style) 
   
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์        3(1-4-4) 
  (RSU My-Style) 
  การพฒันาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสังเคราะห์และ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ จากกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์นกัศึกษาสนใจในมหาวทิยาลยัรังสิต 
                           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) 
  รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อน าไปใชใ้ห้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคลอ้งกบั
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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RSU 182 การพฒันาความสามารถพเิศษ       3(2-2-5) 
  (Talents Development)  
  การพฒันาความสามารถพิเศษ ในดา้นการเป็นนกัพูด พิธีกร ผูป้ระกาศข่าว นกัแสดง 
นกัร้อง นกัดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นกัเตน้   เพื่อฝึกทกัษะ ดึงศกัยภาพ พรสวรรค ์สู่การเป็นมืออาชีพ  
     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 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง       3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
  กลไกการท างานของส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั เข้าใจการแก้ไขปัญหา      
คิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยการลงมือท าให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แกไ้ขเป็นเร่ืองง่ายสามารถท าได้
ดว้ยตนเอง 
  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            คนต่างรุ่นในสังคมสูงวยั       3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society)  
  การเตรียมตวัส าหรับคนต่างรุ่น ในการเขา้สู่วยัสูงอายุ และสังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์
ของประเทศไทย และสังคมโลก เขา้ใจแนวคิดสูงวยัเชิงรุก (Active Aging) ซ่ึงเป็นกรอบแนวนโยบายท่ี
สร้างโดยองค์การอนามยัโลก ท่ีมุ่งเน้นในดา้นสุขภาพกายและจิตท่ีดี การมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อใหผู้สู้งอาย ุและคนต่างรุ่นไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
ในสังคมสูงวยัและสังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ในอนาคต 
  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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   หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ 
       1) วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 15 หน่วยกติ 
BIO 131 ชีววทิยาทัว่ไป                                                        3(3-0-6)               
  (General Biology) 
  ชีววทิยาขั้นพื้นฐานของเซลล ์ เก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของเซลล ์ การแบ่ง
เซลลแ์ละหนา้ท่ีของเน้ือเยือ่ในร่างกาย พนัธุศาสตร์ ตลอดจนการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น 
ระบบประสาท อวยัวะรับสัมผสั ระบบไหลเวยีนเลือด ระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบกลา้มเน้ือ 
ระบบยอ่ยอาหาร และ ระบบสืบพนัธ์ุ 
  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 เคมีเบื้องต้น  4(3-3-8)  

 (Introduction to Chemistry)  
 ปริมาณสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี สมดุล

กรด-ด่าง เคมีไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์เคมี เคมีอินทรีย ์ปฏิกิริยาทางเคมี สารประกอบอินทรีย ์
  Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, solution, chemical 

equilibrium, acid-base equilibrium, electrochemical, chemical thermodynamics, organic chemistry, 
chemical reaction, organic substances. 

 
CHM 233  เคมีวเิคราะห์    3(2-3-6) 

 (Analytical Chemistry) 
  วชิาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์การประเมินข้อมูล สมดุลเคมีและไอออนแบบต่างๆ การ

วิเคราะห์โดยอาศยัการชัง่น ้ าหนกั การวดัปริมาตร การวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ เช่น โพเทนทิโอเมตรี 
คลัเลอรีเมตรี สเปคโตรเมตรี การแยกและการวิเคราะห์ดว้ยไฟฟ้าและโครมาโตกราฟี การแลกเป ล่ียน
ไอออนและการประยกุตใ์ชก้ารแลกเปล่ียนไอออน 

 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 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6) 
 (Life Science Physics) 

หน่วยและการวดัทางชีวภาพ จลศาสตร์การเล่ือนต าแหน่งและการหมุน พลศาสตร์
การเล่ือนต าแหน่งและการหมุน งาน พลงังานและก าลงัของร่างกาย คุณสมบติัความยืดหยุ่นของโครง
กระดูกและเน้ือเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบติัทางกายภาพของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
คล่ืนเสียงและการไดย้นิ ทศันศาสตร์และทศันอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ฟิสิกส์ของรังสี 
ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  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 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติส าหรับวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์                 2(2-0-4) 
  (Introduction to Statistics for Biomedical Sciences) 
  ทฤษฎีเบ้ืองตน้ แนวคิดและการประยกุตค์วามน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นกบัเหตุการณ์ต่างๆ การตีความค่าสถิติ สถิติพรรณนา ประชากรกบัตวัอยา่ง การกระจายของค่าความ
น่าจะเป็น ทฤษฎีช่วงความเช่ือมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์
การถดถอยและการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
  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) วชิาชีพ 77 หน่วยกติ 
 

      
ก. วชิาชีพ-บังคับ   68 หน่วยกติ 

ANA 100  กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-6) 
   (Basic Anatomy)  
  โครงสร้างของมนุษย ์วธีิการจ าแนกระบบอวยัวะและเน้ือเยื่อ ฮีสโตโลยีของเน้ือเยื่อ

เฉพาะ หน้าท่ีของอวยัวะ การเจริญเติบโต การช ารุดและการสร้างซ่อมแซม การปลูกถ่ายเน้ือเยื่อ สาร
พนัธุกรรม การผสมพนัธ์ุ การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  

  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 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  3(3-0-6) 

 (Basic Physiology) 
 การท างานและหนา้ท่ีขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย ์เซลล์ ระบบ

กล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมอุณหภูมิภายของร่างกาย   

 Basic normal functions from cells to organ systems, muscle, nervous, 
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, endocrine, and reproductive systems. 

 
PSO 102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพืน้ฐาน  1(0-3-2) 

 (Laboratory in Basic Physiology) 
 วชิาบังคับร่วม : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 
 ปฏิบติัการทางสรีรวิทยาเก่ียวกบักลไกการท างานของเซลล์ ระบบกลา้มเน้ือ ระบบ

ประสาท ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  
  Laboratory in physiology,mechanism of cell function: muscle, nervous, 
cardiovascular, respiratory, and renal systems. 
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BCH 201 ชีวเคมีพืน้ฐาน   4(3-3-8) 
 (Basic Biochemistry) 
 วชิาบังคับก่อน: CHM 129 เคมีเบื้องต้น   
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุล ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั กรด

นิวคลิอิก วติามิน ในแง่การสังเคราะห์ การยอ่ย การดูดซึม เมตาบอลิสม การก าจดัออก ความผิดปกติทาง
พนัธุกรรม ปัญหาทางดา้นโภชนาการและการป้องกนั 
  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 พยาธิวทิยาพืน้ฐาน  3(3-0-6) 

 (Basic Pathology)    
 วชิาบังคับก่อน : ANA 100 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 
 พยาธิวิทยาและการเปล่ียนแปลงของเซลล์หรือเน้ือเยื่อเม่ือได้รับอันตราย การ

สนองตอบของร่างกาย ความผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนั การเกิดเน้ืองอก โรคติดเช้ือ ความผิดปกติทาง
พนัธุกรรม ความไม่สมดุลของสารอาหาร ความผดิปกติในเด็กแรกเกิด 

 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 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุ้มกนั  4(3-3-8) 

  (Microbiology and Immunology) 
 วชิาบังคับก่อน : BIO 131 ชีววทิยาทัว่ไป 
 จุลินทรียต่์างๆ ไดแ้ก่แบคทีเรีย เช้ือรา ปรสิตวิทยาและไวรัส โครงสร้างและหนา้ท่ี 

การเพาะเล้ียง การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต เมตาบอลิสมและพนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์การควบคุม
และการท าลายจุลินทรีย ์การก่อใหเ้กิดโรคและการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเช้ือ ระบบภูมิคุม้กนั 
ระบบคอมพลีเมนต ์การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัของร่างกาย การเกิดภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิคุม้กนัต่อ
ตวัเอง 
  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 เภสัชวทิยาพืน้ฐาน  3(3-0-6) 

 (Basic Pharmacology) 
 ความหมายและความส าคญัของยาต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์การจ าแนกประเภท

ของยา แหล่งท่ีมาของยา การพฒันายา กฎหมายยา การบริหารยา ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา 
เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ขอ้บ่งใช ้ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงัผลขา้งเคียง อาการอนัไม่พึงประสงค์
ของยากลุ่มต่างๆ ปฏิกิริยาต่อกนัระหวา่งยาและกลุ่มยาท่ีใชบ้่อย 

 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 วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น        1(1-0-2) 
                         (Introduction to Biomedical Sciences) 

 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์แนวทางการประยุกตค์วามรู้ดา้นกาย
วภิาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวทิยา จุลชีววทิยา วทิยาภูมิคุม้กนั พยาธิวทิยา เภสัชวทิยาและพิษวิทยา องคก์าร
และอาชีพท่ีเก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ งภาครัฐและเอกชน การแสดงนิทรรศการทาง
วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์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 ชีววทิยาระดับเซลล์และโมเลกุลเบื้องต้น    1(1-0-2) 

 (Introduction to Cell and Molecular Biology) 
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์องคป์ระกอบของเซลล ์ เคมีระดบัเซลล์ การยดึเกาะ

ระหวา่งเซลลแ์ละสารบนผวิเซลล ์ การเปล่ียนสภาพของเซลล ์ วฏัจกัรเซลล์ การเคล่ือนไหวของเซลล์ 
การขนส่งสารผา่นเยือ่หุม้เซลลแ์ละศกัยไ์ฟฟ้าเยือ่หุม้เซลล ์ การส่ือสารภายในและระหวา่งเซลล ์ การส่ง
ถ่ายสัญญาณของเซลล ์ 
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 Structure and function of cell, cell components, cell chemistry, cell-cell and cell-
matrix adhesions, cell differentiation, cell cycle, cell motility, membrane transport and membrane 
potential,  intracellular and intercellular communication,  cell signaling. 
 
BMS 211 เคร่ืองมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตราฐานสากล  3(2-3-6) 
 (Biomedical Instrumentation and International  

Organization for Standardization) 
 วชิาบังคับก่อน : PHY 135 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

การประยุกต์ใช้และเทคนิคทางปฎิบัติการของเคร่ืองมือหลักทางชีวการแพทย ์
เคร่ืองวดัคล่ืนแสงอุลตราไวโอเลต เคร่ืองวดัคล่ืนเรืองแสง  เคร่ืองป่ันความเร็วสูง เคร่ืองวดัรังสี
ไอโซโทป เคร่ืองวดัโลหะหนกั เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟี เคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูงแยกสารเคมีภายใตค้วามดนัของเหลว และเคร่ืองตดัช้ินเน้ือตลอดจนทฤษฎีแลการปฏิบติัการบูรณา
การเชิงระบบ การจดัการดา้นระบบมาตรฐานสากล 
 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) 
 วชิาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ฐาน   
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานของมนุษยแ์ละเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ปัจจยัด้าน

ร่างกาย ท่าทาง การเคล่ือนไหว สภาพแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างการรับรู้ขอ้มูลและการตอบสนอง 
ลกัษณะการท างานเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองจกัรกลต่างๆ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  

 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) 
  วชิาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  
 การท างานเชิงบูรณาการของระบบอวยัวะภายในร่างกายมนุษยต์ั้งแต่ระดบัเซลล์

จนถึงระดบัร่างกายกลไกการปรับตวั การตอบสนองของระบบต่างๆ ให้ร่างกายอยูใ่นภาวะธ ารงดุลเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มนอกร่างกาย 
  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  การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์    2(2-0-6) 

  (Scientific Communication)     
  การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเสนอแนะแนวความคิด

ทางด้านวิทยาศาสตร์ส่ือถึงกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน การตระหนักถึง
ความส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และน ากระบวนการคิด
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

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 พนัธุวศิวกรรม     3(2-3-6) 

 (Genetic Engineering) 
 วชิาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพืน้ฐาน   
 โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ เทคนิคทางพีซีอาร์ เอ็นไซม์ตดัจ าเพาะและการ

ประยุกตใ์ช ้เทคโนโลยีการสร้างการรีคอมบิแนนท์พาหะ เทคนิคการขนส่งเขา้สู่เซลล์เจา้บา้นและการ
แสดงออกเป็นโปรตีน การท าโปรตีนใหบ้ริสุทธ์ิหลกัการของการหาล าดบัเบสในสายดีเอ็นเอ  
 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) 
 วชิาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพืน้ฐาน  
 การสืบคน้ขอ้มูลทางชีวการแพทยจ์ากอินเทอร์เน็ต สืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูลการ

วจิยัท่ีตีพิมพแ์ลว้ การจดัเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล และการประยกุตใ์ชท้างวทิยาศาสตร์
ชีวการแพทย ์

  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 วธีิวทิยาการวจัิย        3(3-0-6) 

 (Research Methodology) 
 หลกัการและวิธีการในการท าวิจยัทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยค์วามส าคัญและ

ท่ีมาของปัญหาท่ีท าวิจยั วตัถุประสงค์ของงานวิจยั การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และ
ความรู้ทางดา้นชีวสถิติ การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจยั จริยธรรมในการวิจยัในมนุษยแ์ละ
การทดลองสัตวใ์นดา้นวทิยาศาสตร์ 

 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 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์    2(2-0-4) 

 (Medical Science Innovations) 
 นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนัธุวิศวกรรม เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อ

การตรวจวินิจฉัยและการรักษา การตรวจวินิจฉัยท่ีใช้ดีเอ็นเอ โปรตีนเมตาบอไลต์หรือการใช้เมตา
บอไลต์เป็นตวับ่งช้ีโรค เทคโนโลยีเซลล์ตน้ก าเนิด เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุ ระบบการน าส่งยา 
การรักษาดว้ยยีน เภสัชพนัธุศาสตร์ ความปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การจดสิทธิบตัร การ
สืบคน้วเิคราะห์และการตดัสินใจ โครงงานดา้นนวตักรรมทางการแพทย ์ 
  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 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุ้มกนัประยุกต์  3(2-3-6) 

 (Applied Microbiology and Immunology) 
 วชิาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววทิยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั 
 หลักการและการประยุกต์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน   การ

ป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ การใช้ประโยชน์ของจุลินทรียใ์นด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและยา การเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 
  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  สัมมนา 1       1(0-3-2) 

  (Seminar I) 
  ฝึกปฏิบติัการให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ในกระบวนการน าเสนองานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์การอ่าน วเิคราะห์ ประมวลผลและน าเสนอขอ้มูลจากงานวิจยั การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น  

  Practice in presentation process for current research in biomedical sciences; 
articles reading, data base utilization,oral presentation and group discussion. 
 
BMS 401 วทิยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ    1(0-3-2) 

 (Integrated Medical Sciences) 
 การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นพื้นฐานและกรณีศึกษาโดยผสมผสานความรู้ทาง กาย

วิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ภูมิคุม้กนัวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาเภสัชวิทยาและ
พิษวทิยา 

 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 จุลกายวภิาคศาสตร์  3(2-3-6) 
  (Microscopic Anatomy) 
  วชิาบังคับก่อน : ANA 100 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 
  หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์ เยื่อบุผิว 

เน้ือเยื่อเก่ียวพนั กระดูกอ่อน กระดูก เน้ือเยื่อกล้ามเน้ือและเน้ือเยื่อประสาทจุลกายวิภาคศาสตร์ตาม
ระบบ: ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธ์ุ และอวยัวะรับสัมผสัพิเศษ ปฏิบติัการจุลกายวภิาคศาสตร์ 

 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 พษิวทิยา      3(2-3-6) 

 (Toxicology) 
 วชิาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวทิยาพืน้ฐาน 
 สารพิษและการจ าแนกชนิด สมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเกิดพิษ พิษจลนศาสตร์ พิษพลศาสตร์ แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารและยา พืช
และสัตว ์ส่ิงแวดล้อม กลไกและพยาธิสภาพการเกิดพิษการทดสอบและการประเมินความเส่ียงจาก
สารพิษ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิษวทิยา  

 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  การฝึกงาน      3(0-35-18) 

 (Practical Training) 
 วชิาบังคับก่อน : BMS 324 วธีิวทิยาการวจัิย 
  ฝึกงานในสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยโ์ดยใชเ้วลาในการฝึกงาน

ไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์   
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 Training in the institutes related to biomedical sciences with the minimum limits 
of 8 working weeks. 
 
BMS 420 การบริหารจัดการทางวทิยาศาสตร์การแพทย์      2(2-0-4) 
                       (Medical Science Management)  
 แนวคิดและหลกัการของการบริหารและจดัการองคก์ารทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
โครงสร้างและหลกัการจดัองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์งบประมาณ 
การส่ือสารองคก์ร ระบบมาตรฐานคุณภาพองคก์ร จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทยก์ารบริหาร
จดัการเชิงยทุธศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์ระบบสารสนเทศดา้นสาธารณสุข 
  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 พยาธิวทิยาเชิงระบบ  3(2-3-6) 

 (Systemic Pathology) 
 วชิาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวทิยาพืน้ฐาน 
 หลกัการทางพยาธิวิทยาและกลไกการเกิดโรคต่อระบบ; ระบบประสาท ระบบ

หวัใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ตบัและทางเดินน ้ าดี ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธ์ุปฏิบติัการ กรณีศึกษา 
  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  สัมมนา 2       1(0-3-2) 

  (Seminar II) 
 ฝึกปฏิบติัการให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ในกระบวนการน าเสนองานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์การอ่าน วเิคราะห์ ประมวลผลและน าเสนอขอ้มูลจากงานวิจยั การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นโดยใชภ้าษาองักฤษ 

   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) 
  วชิาบังคับก่อน : BMS 324 วธีิวทิยาการวจัิย  
 ระเบียบการวจิยั การออกแบบการทดลอง การวจิยั ทฤษฎีวธีิการตรวจวดั การ

รายงานผลการทดลอง วเิคราะห์ทางสถิติ  สรุป ท ารายงานผลการวจิยัการเตรียมผลการวจิยัเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร  

 Discussion and laboratory exercises in experimental design, theory of 
measurements, data presentation, statistical analysis, data interpretation and publication. 
 
BMS 496  การศึกษาค้นคว้าอสิระ 1(0-35-18)       1(0-35-18) 

  (Independent study) 
  วชิาบังคับก่อน : BMS 324 วธีิวทิยาการวจัิย 
  แนะน ากระบวนการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยัในขอบเขตของวทิยาศาสตร์ชีว

การแพทย ์เขียนรายงานสรุปการวจิยั และน าเสนอผลการทดลองงานวจิยั ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์
ท่ีปรึกษา เตรียมความพร้อมดา้นสหกิจศึกษา  

  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  สหกจิศึกษา      6(0-35-18) 

  (Cooperative Education) 
  วชิาบังคับก่อน : BMS 496 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

การปฏิบติังานท่ีได้ก าหนดขอบเขตของงานไวแ้ล้วในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16  สัปดาห์  มีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและผูดู้แลจาก
หน่วยงานท่ีปฏิบติังานสหกิจใหค้  า ปรึกษา แนะน า จดัท าและน าเสนอรายงาน 

   

  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. วชิาชีพ-เลือก   9 หน่วยกติ 
BMS 404 ประสาทวิทยาศาสตร์  3(2-3-6) 

 (Neuroscience) 
 วชิาบังคับก่อน : ANA 100 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 
   หลกัการทางเซลล์ประสาทและระบบประสาทสาร  ส่ือประสาท การเช่ือมต่อ

ระหวา่งเซลลป์ระสาท โครงสร้างและหนา้ท่ีของสมอง ประสาทสรีรวิทยา ระบบประสาทสั่งการ ระบบ
ประสาทรับความรู้สึก การควบคุมของระบบประสาทในระดบัสูง  เช่น การเรียนรู้ ความจ า การพูดและ
การใชภ้าษา การหลบั การฝัน อารมณ์ ปฏิบติัการทางประสาทวทิยาศาสตร์ 

  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) 
  วชิาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพืน้ฐาน   
 หลักการคดัเลือกสายพนัธ์ุแบคทีเรียและการผลิตเอ็นไซม์ การสกดัและการท า

เอ็นไซม์ให้บริสุทธ์ิ หลกัการตรึงเอ็นไซม์การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
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 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 

 (Exercise Physiology) 
 วชิาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 
 การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายขณะท่ีมีการออกก าลงักาย ชนิดต่างๆ 

ของการออกก าลงักาย การทดสอบแอโรบิกเพาเวอร์ และแอนแอโรบิกเพาเวอร์ ผลของการออกก าลงั
กายต่อสุขภาพ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และรวมทั้งประโยชน์ของการออก
ก าลงักายต่อสุขภาพท่ีดีของร่างกาย 



 79 

  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 เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสัชกรรม  3(3-0-6) 

  (Pharmaceutical Biotechnology) 
  วชิาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวทิยาพืน้ฐาน 
 การคิดคน้และพฒันายาใหม่ การศึกษาทดลองยาในมนุษย ์ การศึกษาเภสัชภณัฑใ์น

รูปแบบต่างๆ เภสัชภณัฑท่ี์เป็นชีววตัถุ เภสัชภณัฑท่ี์เป็นโปรตีน การพฒันาระบบการน าส่งยาแบบ
ใหม่ๆการจดสิทธิบตัร การข้ึนทะเบียนต ารับยา และกฎหมายทางยาปฏิบติัการและศึกษาดูงาน 
 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) 
  วชิาบังคับก่อน: BMS 214 การยศาสตร์   
  การน าความรู้ทางการยศาสตร์ไปใช้ในการออกแบบหรือแก้ไขสภาพการท างาน

อย่างเป็นระบบในงานอาชีพต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากความเครียดจากปัจจยัภายนอก 
ลกัษณะการท างาน  การจดัการรูปงานและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย ์การวดัและประเมิน
จากการตอบสนองทางสรีรวทิยา และทางดา้นทศันคติและจิตใจของมนุษย ์จากการท างาน  
 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 โลหิตวทิยา  3(2-3-6) 
 (Hematology) 
 วชิาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวทิยาพืน้ฐาน 
 เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและระบบการแข็งตวัของเลือด พยาธิสรีรวิทยาของ

ระบบโลหิตวทิยา ความผดิปกติของระบบเลือด การตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการและการประยุกตใ์ช้
ในงานวจิยัทางโลหิตวทิยา 

 Red blood cells, white blood cells and hemostasis, pathophysiology of 
hematological system, hematologic disorders, essential laboratory diagnosis, applications in 
hematological researches. 
 
BMS 439 การตรวจวนิิจฉัยทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั  3(2-3-6) 
  (Diagnostic Microbiology and Immunology)  

วชิาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววทิยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั 
การตรวจทางห้องปฏิบติัการเพื่อการวนิิจฉยัโรคติดเช้ือจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และ

เช้ือรา การเก็บ รักษาและน าส่งตวัอยา่งเพื่อตรวจทางห้องปฏิบติัการ การใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อการวินิจฉยั 
รวมทั้งการตรวจแอนติเจนหรือแอนติบอดี การตรวจวินิจฉยัท่ีใชดี้-เอ็น-เอ  โปรตีน เมทะบอไลตห์รือ
การใชเ้มทะบอไลตเ์ป็นตวับ่งช้ีโรค 

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  ความชราภาพและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชะลอวยั                                              3(3-0-6)
    (Aging and Regenerative medicine) 
   ความชราภาพและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชะลอวยั ชีววทิยาของความเส่ือม ความเส่ือมของ
ระบบประสาท ความเส่ือมของระบบไหลเวยีนโลหิต ความเส่ือมของระบบต่อมไร้ท่อ ความเส่ือมของ
ผวิหนงั อณูชีววทิยาพื้นฐานของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูของโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมถอย และ
การแพทยท์างเลือกเพื่อสุขภาพ 
   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  การแพทย์แม่นย า                                                                                   3(3-0-6) 
   (Precision medicine) 
   ยนีและพนัธุกรรมของมนุษย ์เภสัชพนัธุศาสตร์ ความกา้วหนา้ทางขอ้มูลพนัธุกรรม 
การตรวจทางพนัธุกรรมและตวัวดัชีวภาพ การรักษาดว้ยยาเฉพาะบุคคล การคน้พบยาและการพฒันายา 
การดูแลสุขภาพตามยนีบ่งช้ีทางพนัธุกรรม 
   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  เคร่ืองส าอางและโภชนเภสัชภัณฑ์                                                       3(3-0-6) 
   (Cosmetics and Nutraceuticals) 
   แนวคิดพื้นฐานของวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง พื้นฐานทางสรีรวทิยาของผวิหนงั ผม 
ตา เล็บ หลกัการตั้งต ารับเคร่ืองส าอาง   การควบคุมคุณภาพและขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
ค าจ ากดัความของโภชนเภสัชภณัฑ ์การคน้พบและจ าแนกชนิดของโภชนเภสัชภณัฑ ์โภชนเภสัชภณัฑ์
ในการดูแลสุขภาพ  โภชนเภสัชภณัฑใ์นการบ าบดัโรค อนัตรกิริยาและผลท่ีไม่พึงประสงคข์องโภชน
เภสัชภณัฑ ์การควบคุมคุณภาพและขอ้ก าหนดของโภชนเภสัชภณัฑ ์แนวโนม้ปัจจุบนัทางดา้นวจิยั 
   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 หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
     เลือกจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัรังสิต 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกจิศึกษา)   
  ทางสาขาวิชามีความตอ้งการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง
โดยน าเอาความรู้ไดเ้รียนมาไปประยกุตใ์ช ้และฝึกทกัษะการใชชี้วิตการท างานและปรับตวัร่วมกบัผูอ่ื้น 
รวมทั้งฝึกความมีระเบียบวินยั จึงมีรายวิชาการฝึกงาน BMS417 เพื่อให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ไดไ้ปฝึกงาน
ในสถานประกอบการทั้งของร ฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และตอ้งท าโครงงานปริญญา
นิพนธ์ดว้ย นอกจากนั้นหลกัสูตรไดเ้พิ่มรายวชิาสหกิจศึกษา BMS497 ใหน้กัศึกษาท่ีสนใจเพื่อไปฝึกสห
กิจศึกษากบัหน่วยงานต่างๆ  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 

 (2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
 (4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได้  

 4.2 ช่วงเวลา 
(1) การฝึกงาน  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ของปีการศึกษาท่ี 3 
(2) สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
(1) การฝึกงาน  3 หน่วยกิต  8 สัปดาห์ 
(2) สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 16 สัปดาห์ 

  
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
  ขอ้ก าหนดในการท าโครงงานตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์หรือเป็น 

โครงงานท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์โดยมีจ านวนผู ้
ร่วมโครงงาน 1-2 คน และมีรายงานท่ีตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนดอยา่ง
เคร่งครัดในรายวชิา BMS 495 ปริญญานิพนธ์ 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงงานทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยท่ี์นกัศึกษาสนใจและสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามา ประยุกต์
ในการท าโครงงาน ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าโครงงานมีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นกัศึกษาสามารถออกแบบวธีิการวจิยั วางแผนการทดลองและวจิยัมีความเช่ียวชาญในการใช้
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงาน สรุปผลการท าวิจยัไดแ้ละสามารถเขียนผลงานวิจยัเพื่อการ
ส่ือสารได ้  
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  4 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 1.) นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการในสาขาท่ีสนใจ 

 2.)  อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และ
ประเมินผล 

 3.)  นกัศึกษาน าเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์แบบปากเปล่าต่อคณาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและประเมินผล 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน น าเสนอโครงงานท่ีเสร็จสมบูรณ์อยา่งเป็น
ระบบโดยการจดัสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ท่ีมีประธานและกรรมการสอบไม่ต ่ากวา่ 3 คน   
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา   

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ - เขา้ค่ายฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

- อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ิมพนูทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

1.2 ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ - กิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
- กิจกรรมอบรมฝึกทกัษะเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

- กิจกรรมอบรมฝึกทกัษะเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทางสถิติเพื่อการวจิยั 

1.3 มีจิตสาธารณะ - กิจกรรมเขา้ค่ายส่งเสริมจิตอาสา 

- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และบริการวชิาการแก่สงัคม 

1.4 ดา้นภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนั 

เป็นหวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกใหน้กัศึกษา 

มีความรับผิดชอบ 

   
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

   1) ตระหนกัในคุณค่า  คุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
   2) มีระเบียบ วนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
   4) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลของ

องคก์ารและสังคม 
   5) เคารพและปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  

     2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้

การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั นกัศึกษา
ตอ้งมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น
เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารย์ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
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รายวิชา รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

     2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  - ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย

และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี  หลักการ  วิธีการในวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี 
สรีรวทิยา จุลชีววทิยา เภสัชวทิยา พยาธิชีววทิยา และ การยศาสตร์ เป็นตน้ 

2) มีความรู้และเขา้ใจในกฎหมายและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ชีวการแพทย ์เช่น จริยธรรมในการท าวจิยั 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้ งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง รวมทั้งการน าไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 

5) มีความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลง  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และ
สามารถประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฎิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและวิชาการ ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากน้ีควรจดัให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานบนัต่างๆ 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆ คือ 
 (1) การทดสอบยอ่ย 
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 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
 (4) ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 
 (5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (6) ประเมินจากรายวชิาสหกิจศึกษา 
 

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และอยา่งเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ตอ้งการ  
 4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
 5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์กับความรู้ใน

ศาสตร์ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (1) กรณีศึกษาทางการประยกุตว์ทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
  (2) การอภิปรายกลุ่ม 
 (3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความสามารถในการติดต่อ ส่ือสารข่าวสารใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 
2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีม  ล าดบัความส าคญั และ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มารับใชส้ังคมในประเด็นและโอกาสท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผดิชอบต่อความคิด  ค  าพูด  และการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาใหน้กัศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจ
ในวฒันธรรมองคก์รเขา้ไปในรายวชิต่างๆ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ  
                           รับผดิชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอ้มูล 

 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
3) มีทกัษะในการน าเสนอ  โดยเลือกใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  
4) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี  
 3.1  ผลการเรียนรู้ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีจิตส านึกและเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และสังคม 
   2) มีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
  3) มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของชาติพนัธ์ุ  ตลอดจนวฒันธรรม

ของชาติและนานาชาติ 
  4) มีหลกัในการคิดวเิคราะห์  ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
  5) มีจิตสาธารณะ 
  3.1.2  ความรู้ 
   1) มีความรู้และสามารถผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์สาขาต่างๆ ได ้
  2) มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ส่ิงแวดล้อมทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติและนานาชาติ 
  3) มีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
  3.1.3  ทกัษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  เป็นเหตุเป็นผล 
   2) มีความสามารถคิดวเิคราะห์เชิงบูรณาการ  และเช่ือมโยงอยา่งเป็นองคร์วม 
   3) มีความสามารถคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญได ้
  3.1.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   1) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และสังคม 
   2) มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ทั้งในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
   3) มีความใจกวา้ง  รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  3.1.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์  จ  าแนก  และตีความขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพื่อการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ 
  2) มีความสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้  น าเสนอ  และส่ือสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสมทนัต่อความกา้วหนา้ของสถานการณ์ปัจจุบนั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง   (วา่ง) ไม่รับผดิชอบ 

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มที ่1 อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั                    

RSU 111  สงัคมธรรมาธิปไตย                    

RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

กลุ่มที ่2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร                  
ENL 124       ปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                 

ENL 125         ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก                  

ENL 126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบนัเทิงและการออกแบบ                 

ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน                     

ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ                  

ENL 129        ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม                  

THA 126  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                   

RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์                  
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
RSU 128  ไทยมองเทศ เทศมองไทย                   

RSU 129     สู่โลกกวา้ง                  
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                    

JPN 102  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   

JPN 110  ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร                                                    

CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  

CHN 102      ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                  

CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร                  

FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1                   

FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2                  

FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร                  

ISL 111    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                   

ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   

ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม                   

KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   

KOR 110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                                                                

RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน                                                             

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั                   

RUS 110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพื่อการส่ือสาร                   

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                                                    

SPN 102     ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                  

SPN 110     ภาษา และวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร                  

GER 121     ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  

GER 122         ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   

GER 110         ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร                  

SWD 121        ภาษาสวดิีชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  

SWD 122        ภาษาสวดิีชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                  

SWD 110        ภาษาและวฒันธรรมสวเีดนเพื่อการส่ือสาร                  

VTN 101         ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั1                  
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
VTN 102          ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                  

VTN 110          ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร                   

MLY 101          ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  

MLY 102          ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   

MLY 110          ภาษาและวฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสาร                                                  

BHS 101           ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  

BHS 102           ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                  

BHS 110           ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร                  

LAO 101           ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                  

LAO 102           ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                    

LAO 110           ภาษาและวฒันธรรมลาวเพื่อการส่ือสาร                  

BRM 121          ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1                  

BRM 122          ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2                  

BRM 110          ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพ่ือการส่ือสาร                 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มที ่3 ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม                   
RSU 130         ศาสตร์แห่งรัก                    

RSU 131 ผูน้ าการเปล่ียนแปลง                    

RSU 132 การรู้เท่าทนัการคอร์รัปชัน่                   

RSU 133 ศาสตร์พระราชา                    

RSU 134        กฎหมายตอ้งรู้                           

RSU 135        การออกแบบชีวติและสงัคมแห่งความสุข                  

กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวฒันธรรม                   

RSU 140        ชีวติในต่างแดนกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม                    

RSU 141        สมัมนาประสบการณ์ต่างแดน                                 

RSU 142        ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวติ                   

RSU 143        ปทุมธานีศึกษา                       

RSU 144        คนตน้แบบ                           

RSU 145         ส่ือสะทอ้นชีวติ                  

RSU 146        รู้ทนัโลก                           

RSU 147        ความเป็นไทย                  
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
RSU 148        ไทยในส่ือ                 

RSU 149  วฒันธรรมประยกุต ์                                                    

RSU 240         ศิลปะการท างานตา่งวฒันธรรม                 

RSU 241         วถีิอาเซียน 1                 

RSU 242         วถีิอาเซียน 2                 

RSU 243         ความสร้างสรรคใ์นงานศิลป์                                                                                

กลุ่มที ่5 ผู้ประกอบการนวตักรรม                   

RSU 150  การจดัการสร้างสรรค ์                 

RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ                 

RSU 152 การคิดนอกกรอบ                 

RSU 153  ผูป้ระกอบการไลฟ์สไตล ์                 

RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั                 

กลุ่มที ่6 รู้เท่าทนัส่ือดจิทิลั                   

RSU 160  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั                 

RSU 161       การผลิตส่ือดิจิทลั                  

                 



 95 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มที ่7 หลกัคดิวทิยาศาสตร์                   

RSU 170 หลกัคิดวทิยาศาสตร์                 

RSU 171 วถีิสุขภาพดีมีสุข                 

RSU 172 ชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม                 

RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ                 

RSU 174   การออกแบบสรีระ                 

กลุ่มที ่8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์                   

RSU 180 รังสิตมาย-สไตล ์                 

RSU 181  นนัทนาการ                 

RSU 182 การพฒันาความสามารถพิเศษ                 

RSU 183       การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง                 

RSU 184         คนต่างรุ่นในสงัคมสูงวยั                        
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 3.2 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ส าหรับกลุ่มวชิาชีพ)  
  3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ตระหนกัในคุณค่า  คุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
  2) มีระเบียบ วนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
  4) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลของ

องคก์ารและสังคม 
  5) เคารพและปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  

  3.2.2  ความรู้ 
 1) มีความรู้และความเขา้ใจในทฤษฎี  หลกัการ  วิธีการในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา จุลชีววิทยา 
เภสัชวทิยา พยาธิชีววทิยา และ การยศาสตร์ เป็นตน้ 

 2) มีความรู้และเขา้ใจในกฎหมายและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย ์เช่น จริยธรรมในการท าวจิยั 

 3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

 4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งการน าไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 

 5) มีความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลง  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และสามารถ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

  3.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
 1) สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และอยา่งเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ตอ้งการ  
 4) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาในวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยก์บัความรู้ในศาสตร์ 

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  3.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1) มีความสามารถในการติดต่อ ส่ือสารข่าวสารใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 
 2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู ้ตาม สามารถท างานเป็นทีม  ล าดับความส าคัญ และ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มารับใชส้ังคมในประเด็นและโอกาสท่ีเหมาะสม 
 4) มีความรับผดิชอบต่อความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 

  3.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
 2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
 3) มีทกัษะในการน าเสนอ โดยเลือกใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  
 4) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง  (วา่ง) ไม่รับผดิชอบ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 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       ชีววิทยาทัว่ไป                        
CHM 129     เคมีเบ้ืองตน้                        
CHM 233     เคมีวิเคราะห์                            
PHY 135  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                        
MAT 146      ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์                        
วชิาชีพ-บังคับ                        
ANA 100     กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน                        
PSO 100 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน                        
PSO 102      ปฏิบติัการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน                        
BCH 201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                        
PAT 203 พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน                        
MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั                        
PMC 331 เภสชัวิทยาพ้ืนฐาน                        
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วชิาชีพ-บังคบั 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
BMS 103      วิทยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้                        
BMS 104      ชีววิทยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกลุเบ้ืองตน้                        
BMS 211      เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบมาตรฐานสากล                                                             
BMS 214      การยศาสตร์                         
BMS 215      สรีรวิทยาประยกุต ์                        
BMS 302      การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์                        
BMS 322 พนัธุวิศวกรรม                        
BMS 323 ชีวสารสนเทศ                        
BMS 324     วิธีวิทยาการวิจยั                        
BMS 329     นวตักรรมทางวิทยาศาสตรการแพทย ์ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั                        
BMS 339     จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์                               
BMS 341  สมัมนา 1                        
BMS 401     วิทยาศาสตร์การแพทย เชิงบูรณาการ                              
BMS 403     จุลกายวิภาคศาสตร์                                  
BMS 418 พิษวิทยา                        
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วชิาชีพ-บังคบั 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
BMS 419 การฝึกงาน                        
BMS 420 การบริหารจดัการทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์                        
BMS 435 พยาธิวิทยาเชิงระบบ                        
BMS 442     สมัมนา 2                         
BMS 495     ปริญญานิพนธ์                        
BMS 496      การศึกษาคน้ควา้อิสระ                        
BMS 497      สหกิจศึกษา                        
วชิาชีพ-เลือก                        
BMS 404     ประสาทวิทยาศาสตร์                        
BMS 406 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์                        
BMS 410  สรีรวิทยาการออกก าลงักาย                        
BMS 412     เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสชักรรม                                
BMS 421 อาชีวการยศาสตร์                        
BMS 436 โลหิตวิทยา                        
BMS 439      การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั                        
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วชิาชีพ-เลือก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
BMS 450 ความชราภาพและเวชศาสตร์                                   
BMS 451 การแพทยแ์ม่นย  า                                    
BMS 452 เคร่ืองส าอางและโภชนเภสชัภณัฑ ์                                  
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3.3  คุณลกัษณะและความโดดเด่นของบัณฑิตในหลกัสูตร (ถ้ามี) 
    ไม่มี  
3.4  ความคาดหวงัของผลลพัท์การเรียนรู้เม่ือส้ินภาคการศึกษา  
 

ปีท่ี รายละเอียด 
ปีท่ี 1 มีความรู้ความเขา้ใจและแนวคิดทางดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เซลล ์เคมี ชีววทิยา 

ฟิสิกส์ และสถิติ 
ปีท่ี 2 มีความรู้ความเขา้ใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั กายวภิาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวทิยา และการยศาสตร์ 
ปีท่ี 3 มีความรู้ความเขา้ใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั จุลชีววทิยา เภสัชวทิยาและพิษวทิยา และพยาธิชีววทิยา 
ปีท่ี 4 มีความรู้ความเขา้ใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ทั้งหมดไดลึ้กซ้ึงและสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนด าเนินงาน
วจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แปลผลขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ สามารถท างานเป็นทีมได ้ 

 
 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2559  ดงัน้ี 
 1.1 มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนใน

ทุกภาคการศึกษา การวดัและการประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ี
วทิยาลยั/คณะเจา้ของรายวชิาจะก าหนด 

 1.2 ด าเนินการวดัผลระหวา่งภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และมี
การวดัผลปลายภาคการศึกษาอยา่งนอ้ยอีกภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 1.3 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล 
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 1.4 การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวชิา ใหป้ระเมินเป็นแตม้ระดบัคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 แตม้ระดบัคะแนนมี 8 ระดบัดงัต่อไปน้ี 
  ระดบัคะแนนตวัอกัษร แตม้ระดบัคะแนน          ความหมาย 

   A   4.0  ดีเยีย่ม (Excellent) 
   B+   3.5  ดีมาก (Very Good) 
   B   3.0  ดี (Good) 
   C+   2.5  ปานกลาง (Fairly Good) 

   C   2.0  พอใช ้(Fair) 
   D+   1.5  อ่อน (Poor) 
   D   1.0  อ่อนมาก (Minimum Passing) 
   F   0.0  ตก (Failure) 

4.2 สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน มีความหมายดงัน้ี 
       สัญลกัษณ์ ความหมาย 

   I  ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ่นระดบั

ขั้นตั้งแต่ C ข้ึนไปนบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
ได ้

   U  ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ่น
ขั้นอ่อนมาก นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได ้

   W  การเพิกถอนรายวชิา (Withdrawn) 
    IP  การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In-Progress) 
   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 
CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบท่ีไม่ใช่

การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 

 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมิน
การศึกษา/อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ (Credits 
from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการ
เรียนรู้มาก่อน (Credits from Portfolio) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  การก าหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อแสดงหลกัฐาน

ยืนยนัหรือสนับสนุนว่านกัศึกษาทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกดา้น เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์เป็นอยา่ง
นอ้ย 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1) การทวนสอบในทุกรายวิชา  ทั้ งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  การสัมมนา การท า
โครงงานวิจยั  จะตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้เป็นความรับผิดชอบของ
อาจารยผ์ูส้อนในการออกขอ้สอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ  
 2) มีการประเมินแผนการสอนสัมพนัธ์กบัการประเมินขอ้สอบ การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร และ /หรือ คณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุทั้งจากภายในและภายนอกสถาบนั 
 3) มีการประเมินอาจารย ์และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนกัศึกษา  
 4) การทวนสอบในระดบัหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชา 
ระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัคณะ และระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัสถาบนั เพื่อด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา มุ่งเนน้ความสัมฤทธ์ิ

ผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของบณัฑิต แลว้น าผลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการประเมิน
คุณภาพของหลกัสูตร การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอนต่อไป  
   1) สภาวะการไดง้านท าหรือศึกษาต่อของบณัฑิต ประเมินจากระยะเวลาในการหางาน การ
ไดง้านท า หรือศึกษาต่อ โดยท าการประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา 
   2) ต าแหน่งงานและความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
   3) ความพึงพอใจของบณัฑิตต่อความรู้ความสามารถท่ีไดเ้รียนรู้จากหลกัสูตร เม่ือน าไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกบัเปิดโอกาสใหมี้การเสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   4) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือนายจา้ง พร้อมกบัเปิดโอกาสใหมี้ขอ้เสนอแนะต่อส่ิง
ท่ีคาดหวงัหรือตอ้งการจากหลกัสูตรในการน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  

5) ความพึงพอใจของสถาบนัการศึกษาอ่ืน ซ่ึงรับบณัฑิตท่ีส าเร็จจากหลกัสูตรเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน โดยประเมินจากความรู้ความสามารถ ความพร้อมในการท างาน และคุณสมบติั
อ่ืนๆ 
   6) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิ เศษและผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม
กบัสถานการณ์ทางการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 
   7)  ผลงานของนกัศึกษาท่ีสามารถวดัเป็นรูปธรรมได ้ เช่น จ านวนผลงานวิจยัท่ีเผยแพร่ 
จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ   
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  3.1 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ    
  3.2 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  3.3 มีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสมสม (CGPA) ไม่ต ่ากวา่ 2.00 ตลอดจนแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย

วชิาชีพบงัคบัและวชิาชีพเลือกไม่ต ่ากวา่ 2.00 
  3.4 การใหอ้นุปริญญา  เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปริญญาตรี (ถ้าม)ี 
 3.4.1 เป็นผู ้ท่ีสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 3.4.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรต ่ากวา่ 2.00 แต่ไม่ต ่ากวา่ 1.75 
 3.4.3 ไม่อยูใ่นระหวา่งการรับโทษหรือรอรับโทษทางวนิยั 
 3.4.4 ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัครบถว้น 
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 3.4.5 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับอนุปริญญาตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยั บทบาท  
หนา้ท่ีของอาจารย ์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์

1.2 มีการปฐมนิเทศ และพฒันาอาจารยใ์หม่ เก่ียวกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 

1.3 มีการพฒันาอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยใ์หม่
เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรตามกรอบ TQF และการประกนัคุณภาพ 

1.4 มีการพฒันาผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยใ์หม่ ในการ
บริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. 

1.5 ก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน การวดัและ
การประเมินผล การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา 
และการ ประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

1.6 สร้างสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่นเป็นมิตรพร้อมร่วมปฏิบติังาน  
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
  2.1.1 ก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน อบรมการ

วดัและการประเมินผล อบรมการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา และการประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่ชุมชนและเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม 
  2.2.2 ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมใหม่เพื่อเตรียมพร้อมผลงานการ

เขา้สู่ต าแหน่งวชิาการ 
  2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะปฏิบติัการทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน  
 1.1       อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรมีคุณวฒิุครบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558  
 1.2  การด าเนินการของหลกัสูตรอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการภาควชิา 

คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ ซ่ึงมีการติดตามการ
ด าเนินงานของหลกัสูตรเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวชิา รูปแบบการจดัการเรียน
การสอน การออกขอ้สอบวดัผล และการทวนสอบใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 1.3   การก ากบัติดตามรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิาและจดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา  

 1.4 มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัทุก 5 ปี  
   
2. บัณฑิต 
 2.1 มีการส ารวจความพงึพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  

หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือสอบถาม
โดยตรงจากผูใ้ช้บณัฑิตในทุกรอบปีการศึกษาและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
เน้ือหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  

 2.2 มีการส ารวจเกีย่วกบัความพงึพอใจในการบริหารหลกัสูตร 
ทางหลกัสูตรไดมี้การส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยก่อนส าเร็จ
การศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการส ารวจทั้งหมด  7  ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นหลกัสูตร/ดา้นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 2. ดา้นกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษา 3. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
4. ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5. ด้านการจัดการเรียนการสอน 6. ด้านการวดัและ
ประเมินผล/ดา้นการให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 7. ดา้นการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตรได้
พฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษา /ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระกอบในการปรับปรุงหลกัสูตต่อไป  

 



 108 

 2.3 มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลงัจากส าเร็จการศึกษา 
มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของจ านวนบณัฑิตหลงัจากส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

3. นักศึกษา 
       การรับนักศึกษา 
 หลกัสูตรมีกรอบการด าเนินการด้านการรับนักศึกษา โดย 
1. ส ารวจและก าหนดเป้าหมายจ านวนการรับนกัศึกษา 
2. หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาตามปรัชญา วิสัยทศัน์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวทิยาลยั 
3. สร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการคดัเลือกนกัศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัการสอบ 
4. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรท่ีเปิดรับเกณฑก์ารรับนกัศึกษา และก าหนดการต่าง ๆ  
5. จากนั้นด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการสอบ 
6. นกัศึกษารายงานตวัเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
7. หลกัสูตรด าเนินการปฐมนิเทศนกัศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 

หลกัสูตรด าเนินการทบทวนกลไก และกระบวนการรับนกัศึกษา โดยร่วมประชุมคณะกรรมการ
หลกัสูตร  เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และทบทวนกระบวนการต่าง ๆ จากนั้นด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา และน าไปเป็นแนวทางการวางแผนการรับนักศึกษาในคร้ัง
ต่อไป  

  
 หลกัสูตรมีกระบวนการด าเนินการ ดงัน้ี  
1. การรับสมคัรนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัในแผนการ 
      เรียนท่ีเลือกเรียนวชิาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
2. หลกัสูตรไดป้รับจ านวนการก าหนดรับนกัศึกษาเหลือปีละ 50 คน จาก 80 คน (ในมคอ2) 
3. หลกัสูตรตั้งคณะกรรมการรับสมคัรนกัศึกษา และก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกพิจารณาผา่น 2  
      ช่องทาง ไดแ้ก่ การรับตรงและกระบวนการ admission โดย 

3.1. พิจารณาใบสมคัรและดูคะแนนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมไม่ต ่ากวา่ 2.0 หรือตามดุลพินิจของ  
 คณะกรรมการรับสมคัร 

 3.2. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสัมภาษณ์ 
3.3. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อวดัทศันคติและความตั้งใจท่ีจะเขา้ศึกษา รวมทั้ง  
 พิจารณาแฟ้มสะสมงานท่ีผา่นของนกัเรียน 
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3.4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์สรุปรวบรวมคะแนน ประชุมและพิจารณาร่วมกนัเพื่อตดัสินการ
เขา้รับศึกษาในหลกัสูตร และสรุปจ านวนนกัศึกษาท่ีรับ 

    3.5.  ประกาศผลการคดัเลือก 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. หลกัสูตรก าหนดให้นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ 
นกัศึกษาท่ียา้ยมาจากคณะอ่ืนทั้งในและนอกมหาวทิยาลยัรังสิต สามารถขอเทียบโอนรายวชิา 
เพื่อขอยกเวน้การศึกษา โดยการเทียบโอนจะพิจารณาจากเน้ือหารายวชิา ผลการเรียน ซ่ึง
หวัหนา้หลกัสูตรจะเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอกรรมการหลกัสูตรเพื่อใหค้วามเห็นชอบต่อไป  

2. จดัโครงการติวโดยรุ่นพี่ 
3. การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ทั้งในระดบัหลกัสูตร คณะ และมหาวทิยาลยั 
4. จดัใหเ้รียนรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปในภาคเรียนท่ี 3 (Summer S)ใหก้บัผูเ้รียนก่อนการ 

เรียนรายวชิาหลกัในภาคเรียนท่ี 1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีการปรับตวัใหก้บัชีวตินกัศึกษาใหม้ากข้ึน 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนว 
 หลกัสูตรภายใตก้ารบริหารของภาควิชาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยอาจารย ์1  คนต่อจ านวน
นกัศึกษาประมาณ 5 คน ท่ีท าหน้าท่ีดูแลนกัศึกษาตั้งแต่ปี 1 จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา มีหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษา ก ากบัดูแลทั้งด้านการเรียนและดา้นการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัของนักศึกษา มีชัว่โมงพบ
นักศึกษา มีการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของนักศึกษา สามารถติดตามผลการเรียน กิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักศึกษา มีคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นแนวในการปฏิบติั อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้ง
รายงานผลการปฏิบติังานทุกภาคการศึกษา  และเม่ือส้ินภาคการศึกษานกัศึกษาจะตอ้งประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ทางระบบออนไลน์ มหาวิทยาลยัมีระบบบริการการศึกษาให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาเขา้ไปใชข้อ้มูลของนกัศึกษาท่ีอยูใ่นความดูแล    
 
การพฒันาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในทุกด้านนอกเหนือจากด้านวิชาการ สาขามีการจดัท ากิจกรรม
พฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบต่างๆ ให้กบั
นกัศึกษา เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลกัสูตร สร้างความรับผิดชอบ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
การมีจิตอาสารวมทั้งเป็นการเปิดโลกทศัน์และมุมมองของนกัศึกษาให้ครบรอบดา้น เพื่อให้สามารถ
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงมีตลาดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  จึงจดักิจกรรม
สอดแทรกเขา้ไปในหลกัสูตร เช่น 
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1. กิจกรรมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาและบุคคลากรเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในเวทีต่างๆ  
เช่น 

  1.1  การเขา้ร่วมประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหวา่งสถาบนั   
  1.2  การบรรยายทางวชิาการ จดัการบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ  
  1.3 งานประชุมวชิาการระดบัชาติ ประจ าปี เช่น  “RSU National and Internation  
    Research Conference  

  1.4  นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ Internship program ท่ีประเทศญ่ีปุ่นละเวยีดนาม  
2. กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษ โดยสอดแทรกกิจกรรมในกิจกรรมค่ายพฒันาศกัภาพ

นกัศึกษา และการสอนเป็นภาษาองักฤษในรายวิชา Scientific communication (BMS419) 
และโครงการค่ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา  

3.  กิจกรรมศึกษาดูงานองคก์รและสถานประกอบการชั้นน า เช่น ห้องปฏิบติังานสถาบนันิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และห้องชันสูตรศพโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท าให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้เก่ียวกบัความรู้และเทคโนโลยี
ท่ีทนัทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์การวิจยั เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคต     

4.  กิจกรรม BMS สัญจร เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสใช้ความรู้ทางวิชาการมาบริการแก่
สังคม เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการ เป็นการฝึก
ประสบการณ์ให้กบันกัศึกษา เช่น หมวดวิชาชีวเคมีได้จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ในหวัขอ้เร่ือง“การใชชี้วสารสนเทศเบ้ืองตน้” โดยมีนกัเรียนนกัศึกษาและคณาจารยจ์าก
หน่วยงานต่าง ๆ สนใจเขา้ร่วมอบรมจ านวนมาก 

 
การคงอยู่ของนักศึกษา 

 ในปัจจุบนัอตัราการคงอยูข่องนกัศึกษาดีข้ึนแต่จ านวนนกัศึกษาแรกเขา้ไดรั้บผลกระทบจาก 
หลายดา้น เช่น 

1. นกัศึกษาส่วนหน่ึงไม่มีความตั้งใจตั้งแต่แรกท่ีจะเรียนในต่อหลกัสูตรน้ี เม่ือสามารถสอบเขา้
ใหม่ในคณะท่ีตอ้งการไดต้ั้งแต่แรกจึงลาออก โดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ข้ึนปีท่ี 2 ส่งผลให้
อตัราการคงอยูต่  ่ากวา่ทุกชั้นปี  แต่เม่ือผา่นชั้นปีท่ี 1 แลว้ ส่วนใหญ่นกัศึกษาจะมีอตัราการคงอยู่
ท่ีดีข้ึนเพราะตอ้งการเรียนให้จนส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาท่ีออกไปในช่วงน้ีส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาเร่ืองเน้ือหาท่ียากไม่สามารถศึกษาต่อได ้

2. ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีตกต ่า ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนท าให้นกัเรียนเลือกเรียนสายวชิาชีพมากข้ึน  
และนกัเรียนยงัมองภาพการประกอบอาชีพทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ม่ชดั 
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 3.   มีการแข่งขนัเพิ่มข้ึนจากมหาวทิยาลยัทั้งของรัฐและเอกชนในหลกัสูตรเดียวกนั 
 4.    อตัราค่าเล่าเรียนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัเอกชนดว้ยกนั  
 5.    นกัศึกษาจ านวนหน่ึงพน้สภาพเน่ืองจากไม่สามารถเรียนต่อสาขาน้ีต่อไปได ้เพราะพื้น 

ฐานความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ของนกัศึกษาไม่เพียงพอจะเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
 6.    มีการปรับเกณฑใ์นการรับนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัของภาครัฐและมีการเพิ่มจ านวนท่ีนัง่ 

ของนกัศึกษา 
 
ความความพงึพอใจของนักศึกษา 
 หลกัสูตรไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจหลกัสูตรต่อคุณภาพหลกัสูตร จากนกัศึกษาท่ีก าลงั
เรียนชั้นปีสุดทา้ยทั้งหมด 7 ดา้น แบ่งออกเป็น  ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการคดัเลือก
นกัศึกษา ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดั
และประเมินผล และดา้นการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาพฒันาหลกัสูตรต่อไป 
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   หลกัสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท าหนา้ท่ีดูแลและให้ค  าปรึกษา
นกัศึกษาตั้งแต่แรกเขา้จนส าเร็จการศึกษา  

ท่ีผ่านมายงัไม่พบขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนักศึกษา เน่ืองจากอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษามีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษา หากนกัศึกษามีประเด็นปัญหา
เร่ืองใดสามารถเขา้มาปรึกษาพูดคุยไดโ้ดยตรงท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาให้นกัศึกษาไดต้ามท่ีนกัศึกษา
ตอ้งการและทนัเวลา  
 
4. อาจารย์ 
หลกัสูตรร่วมกบัภาควชิามีการประชุมวิเคราะห์อตัราก าลงัจากภาระงานสอนและสัดส่วนต่อจ านวน
นกัศึกษา ด าเนินการตามแผนท่ีคณะก าหนดคือ  คณะมีแผนก าหนดอตัราก าลงัระยะเวลา 5 ปี 
ท่ีจะท าทุกๆ 5 ปี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอตัราอาจารยท่ี์คงอยู ่จ  านวนผูเ้กษียณในแต่ละปี จ าแนกตามคุณวุฒิ 
และต าแหน่งวชิาการ  วเิคราะห์ร่วมกบัแผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวน
อาจารยท่ี์ตอ้งสรรหาในแต่ละปี  กระบวนการในการคดัเลือกด าเนินการตามระบบท่ีคณะก าหนด 
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การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์   
1. ภาควชิาส ารวจความตอ้งการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์ สรุปผลการส ารวจความตอ้งการพฒันา

ศกัยภาพอาจารย ์และร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาบุคลากรตามแผนปฏิบติัการ 
  2. หลกัสูตร/ภาควชิา/คณะ ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์โอกาสในการพฒันาตนเองเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาหลกัสูตรโดยการ เขา้ร่วม อบรม ประชุม หรือเสนอผลงานวชิาการ ซ่ึงสามารถของบประมาณ
จากทางมหาวทิยาลยัคนละ 2,000 บาทต่อปีงบประมาณ โดยอาจารยมี์อิสระในการเขา้อบรม ประชุม 
สัมมนา หรือเสนอผลงานตามความสนใจของอาจารย ์ 
  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองในการสร้างผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
  4. อาจารยทุ์กคนตอ้งท าแผนพฒันาตนเอง แสดงความประสงคใ์นการพฒันาตนเองวา่ตอ้งการ
ท าผลงานวชิาการประเภทไหน เร่ืองอะไร เขา้รับการอบรมสัมมนา ประชุมทางวชิาการในช่วง 1 ปี เป็น
รายบุคคล ผา่นการพิจารณาท่ีประชุมภาควชิาวา่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ความเช่ียวชาญของอาจารยแ์ละ
ระบบในการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อการเล่ือนขั้นเงินเดือนและการต่อสัญญาจา้งเพื่อจดัส่งให้
คณะวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการของคณะ 
   5. ภาควชิาติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาตนเองของอาจารย ์ รวมทั้งอาจารยส์ามารถ
ปรับแผนไดทุ้กปี แต่การปรับแผนทุกคร้ังตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งภาควชิาและคณะ 
  6. คณะด าเนินการส่งเสริมพฒันาอาจารยเ์ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ โดยจดัโครงการพฒันา
ความรู้และทกัษะทางดา้นต่างๆ ใหแ้ก่คณาจารย ์ไดแ้ก่ 
   6.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลก าหนดให้
อาจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน อบรมการวดัและการประเมินผล 
อบรมการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ 
เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารยส์ร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือก
ใหผู้เ้รียน 
   6.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ เช่น การให้อาจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ และท าวิจยั
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นหลกัสูตรและการสอน 
 7. ประเมินผลการพฒันาตนเองของอาจารย ์โดยใช้แบบรายงานท่ีทางคณะก าหนด รวมถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ 
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร (มคอ.2)  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พฒันาหลกัสูตรเพื่อจดัท าหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(หลักสูตรส่ีปี) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อก าหนดปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงค ์โครงร่างของหลกัสูตร และวิเคราะห์
รายวชิาท่ีเปิดสอน  
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทยมี์การประชุมคณาจารยใ์นแต่ละหมวดวิชา (กายวิภาค
ศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิชีววิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุลชีววิทยา และการยศาสตร์ ) เพื่อ
ก าหนดรายวชิาในหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยั และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (curriculum mapping) 
 3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนประชุมร่วมกนั เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกคร้ังเพื่อให้หลกัสูตรครอบคลุม learning outcome และ จดั
แผนการเรียนร่วมกนัโดยจดัแผนการเรียนในแต่ละภาคการเรียนเพื่อให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาความรู้และ
ทกัษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ซ ้ าซอ้นและเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ วิพากษ์หลักสูตรโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ เสนอความเห็นชอบตามล าดบัขั้นตอนในมหาวทิยาลยั ส่งใหส้กอ.รับทราบหลกัสูตร  
  5. เปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. 2) และบริหารตามเกณฑ์ สกอ. โดยน าหลักสูตรไป
ด าเนินการและก ากบั ติดตามการจดัการเรียนการสอน 
  6. ประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือครบรอบต่อไป  
 
การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 5 ดา้น ตาม มคอ.2 ซ่ึงได้มี
การออกแบบมาตรฐานผลการเรียนรู้แลว้ในหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์
ในหลกัสูตรและภาควชิา คณาจารยไ์ดมี้การน าเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ดงักล่าวไปประเมินผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ใน มคอ.3 และมีการรายงานผลใน มคอ.5 และมีการรวบรวม มคอ.5 โดย
คณะกรรมการพิจารณา มคอ.5 ภายใน 30 วนัหลงัเสร็จส้ินการศึกษา เพื่อรวบรวมการปรับปรุงการเรียน
การสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้ และน าเสนอในท่ีประชุมหลกัสูตร ในภาพรวมของการจดัท า
รายงาน มคอ.7 ตามกรอบเวลา 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 1. อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเสนอวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การ
สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 3. ผูส้อนร่วมกนัตดัสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้เสนอภาควชิา 
 4. ประชุมภาควิชาเพื่อตรวจสอบการตดัสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษาโดยให้ผูส้อนช้ีแจง
การตดัสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวชิาท่ีมีนกัศึกษาไดเ้กรด F หรือ I จ านวนมาก 
 5. มีการปรับปรุงการตดัสินผลการเรียนตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชา แลว้น าเขา้ท่ี
ประชุมกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์เห็นชอบ ซ่ึงตอ้งมีการลงนามผูส้อน หวัหนา้ภาควิชา และส่ง
ใหค้ณบดีลงนามต่อไป ก่อนส่งผลการเรียนไปยงัมหาวทิยาลยั 
 6. อาจารยผ์ูส้อนรายงานผลการเรียนในมคอ.5 ของแต่ละรายวชิา 
 7. หลกัสูตรน าขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจดัท า มคอ.7 
 
การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร [มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7] 
 1. มหาวทิยาลยัมีกลไกก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่ง มคอ. 5/มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด 
ภาคการศึกษา 
 2. หลกัสูตรภายใตก้ารบริหารงานของภาควิชาก าหนดให้คณะกรรมการภาควิชา/กรรมการ
ภาควชิาท าหนา้ท่ีก ากบัใหผู้ส้อนจดัท า มคอ.5/มคอ.6 
 3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรเพื่อ
พิจารณาดูความสอดคลอ้งตามค าอธิบายรายวชิาท่ีมีอยูใ่น มคอ.2 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังจบปีการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ ์สกอ. 
 5. น าผลการประเมินหลกัสูตรเสนอท่ีประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ิจารณาเพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาผลการด าเนินงานต่อไป 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควชิามีการด าเนินการเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามระบบและกลไกดงัน้ี 

1. ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/คณะกรรมการบริหารภาควิชาประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณาสรุป

ความตอ้งการของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน จากผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

3. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเสนอความตอ้งการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และรวบรวมเขา้ท่ีประชุม
ภาควชิา 

4. ภาควิชาก าหนดให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุมภาค เพื่อก าหนดส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้  

5. ฝ่ายแผนและพฒันา ภาควิชาด าเนินการจดัท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยงัคณะ
วทิยาศาสตร์ ส าหรับการจดัซ้ือครุภณัฑ ์การปรับปรุงอาคารสถานท่ี และการจดัโครงการสนบัสนุนการ
เรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร เพื่อร่วมพิจารณาการจดัล าดบัความจ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณส าหรับการ
จดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  

6. ภาควชิาด าเนินการจดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอน 
7. มีการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปี

การศึกษา เพื่อน าเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือให้ขอ้เสนอแนะ  หากภาควิชาไม่
สามารถด าเนินการไดใ้นประเด็นใดจะประสานงานต่อไปยงัคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการ
ด าเนินการ   
 
จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ในการจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ส าหรับในส่วนของต ารา หนงัสือ วารสารต่างๆ ทาง
หลกัสูตรได้ร่วมมือกบัส านักห้องสมุดในการจดัหาทรัพยากรเหล่าน้ีให้เพียงพอกบัการคน้ควา้และ
เรียนรู้ของนกัศึกษาเพื่อใหมี้ความทนัสมยัตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบเอกสาร (hard copy) รวมทั้งสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านอ่ืนๆ  อย่างทัว่ถึงและเพียงพอ เช่น ฐานข้อมูล 
SCOPUS  นอกจากน้ีภาควชิามีระบบและกลไกเก่ียวกบัการจดัการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกดา้นท่ี
ชดัเจนมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติัพร้อมทั้งมีการประเมินและมีการปรับปรุงกระบวนการตาม
วงจร PDCA และโดยความร่วมมือของหมวดวชิาต่างๆ มีการด าเนินงานในการจดัหาทรัพยากรทางดา้น
วสัดุ ครุภณัฑ์ และดา้นต าราและวารสารต่างๆ รวมถึงการเขา้ถึงฐานขอ้มูลทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
ทางดา้นอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

     

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง ดา้น
วชิาการและ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)
ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

13) ร้อยละ 80 ของรายวชิาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนด 

     

14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวชิา  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน    
เตม็ 5.0  

     

15) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ทรัพยากร
สนบัสนุนการเรียนการสอน  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 รวมตวับ่งช้ี 12 13 13 14 15 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.  การประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยทุธ์การสอน 

2.  อาจารยรั์บผดิชอบ/อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์่าน
อ่ืน หลงัการวางแผนกลยทุธ์การสอนส าหรับรายวชิา 

3.  การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากบักลุ่มนกัศึกษา ระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

4.  ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล
การสอบ 
  
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.    การประเมินการสอนของอาจารยจ์ากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานท่ี
มอบหมายแก่นกัศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควชิา 
  2.  ท  าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์โดยแจกแบบประเมินใหก้บั
นกัศึกษาในแต่ละรายวชิาก่อนส้ินภาคการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกวเิคราะห์โดยคณะ และส่งให้
คณาจารยผ์ูส้อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถดัไปเพื่อใชเ้ป็นผลยอ้นกลบัในการปรับปรุงการสอนและ
รายวชิาของตน 
  
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 มีการวิเคราะห์หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยการส่งรายงานการด าเนินการของหลกัสูตร ต่อ
ส านกังานมาตรฐานวชิาการทุกภาคการศึกษา  

2.2 มีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
2.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์โดย

เชิญคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อให้ค  าแนะน า ก ากบั ดูแลด้านหลกัสูตร วิธีการ
สอน การออกขอ้สอบ การตดัเกรด ในทุกรายวิชา เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา  

2.4 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู ้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดยการใช้
แบบสอบถาม 

2.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของหลกัสูตรจากนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผา่นเกณฑ์ประเมินดงัน้ี ตวับ่งช้ีบงัคบั 
(ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ี 6-15 ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ี
มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบั
และตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลกัสูตร กรณีท่ีพบปัญหาสามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวชิานั้นๆ ไดท้นัทีซ่ึงก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ซ่ึงท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบบันั้นจะกระท าทุก 5 ปี 
ทั้งน้ี เพื่อใหห้ลกัสูตรทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  
 
 
 
 
 



 120 

ภาคผนวก 
 
             
ภาคผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบรายวชิาโครงสร้างหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต    
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์คณะวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2563 
ภาคผนวก 2  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก 3  ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 
   และประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา  

(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก 4  กฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนกัศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวชิาการรวมทั้ง

กระบวนการในการพิจารณาขอ้อุทธรณ์ (ถา้มี) 
ภาคผนวก 5  แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก 6  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย                    :   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต       
                                            สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

ภาษาองักฤษ                :   Bachelor of Science Program  
                                            in Biomedical Sciences   
ช่ือปริญญา   

ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :   วิทยาศาสตรบณัฑิต  
                                            (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์   

ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)    :   Bachelor of Science  
                                            (Biomedical Sciences)   
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)           :    วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์   

ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)      :     B.Sc. (Biomedical Sciences) 

ช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย                    :   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต       
                                            สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

ภาษาองักฤษ                :   Bachelor of Science Program  
                                            in Biomedical Sciences   
ช่ือปริญญา   

ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :   วิทยาศาสตรบณัฑิต  
                                            (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์   

ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)    :   Bachelor of Science  
                                            (Biomedical Sciences)   
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)           :    วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์   
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1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
หลกัสูตรเดมิ  ปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2563 เหตุผล 

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and 
Social Sciences)   
กลุ่ม 1 กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต    
โดยเลือกรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
กลุ่ม 2 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ    
นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต    
โดยเลือกรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
1.1 ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature) 
ART 103  ศิลปะวิจกัษ ์                               3(3-0-6) 
  (Art Appreciation)   
ART 119    ศิลปะและการออกแบบในสงัคมไทย      3(2-2-5)                        
                   (Art and Design in Thai Society) 
HUM 104  วรรณคดีไทยปริทศัน์                               3(3-0-6) 
  (Thai Literary Reviews) 
HUM 123    ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต       3(3-0-6) 
                    (Sciences and Arts of Living)  
HUM 124   มนุษยก์บัความคิดสร้างสรรค ์                3(3-0-6) 
   (Man and Creative Thinking) 
HUM  133   วรรณศิลป์วิจกัษ ์                                3(3-0-6)                          
                     (Literal Art Appreciation 
HUM 134    วรรณกรรมกบัชีวิต                                3(3-0-6)                          
                     (Literature and Life)       
MUS 104      ดนตรีวิจกัษ ์                                         3(3-0-6)                          
                      (Music  Appreciation))                              
1.2 ปรัชญาและศาสนา  (Philosophy and Religions) 
HUM 106 ตรรกวิทยา            3(3-0-6) 
 (Logic) 
HUM 107 จริยศาสตร์                             3(3-0-6) 
 (Ethics) 
HUM 109 พทุธศาสนศึกษา            3(3-0-6) 
 (Buddhist Studies)  
HUM 110 สุนทรียศาสตร์            3(3-0-6) 
                      (Aesthetics) 
HUM 128 ปรัชญากบัการพฒันาชีวิต           3(3-0-6) 
                      (Philosophy and Life Development) 
HUM  131 ชีวิตกบัธรรมะ     3(3-0-6) 
                    (Life and Buddhist Dharma) 
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HUM 132  ความดีงามตะวนัออก        3(3-0-6) 
  (Eastern Righteousness)                                                                                         
ART 120      ศิลปะและวฒันธรรมอาเซียน                 3(2-2-5)                        
                     (Art in ASEAN Culture) 
1.3  ประวตัิศาสตร์และอารยธรรม  (History and 
Civilizations) 
HUM 114 ประวติัศาสตร์ไทยร่วมสมยั             3(3-0-6) 
 (Contemporary Thai History)  
HUM 125 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                                  3(3-0-6) 
              (Local Wisdom)  
HUM 126      เอเชียตะวนัออกเฉียงใตร่้วมสมยั           3(3-0-6) 
                 (Contemporary South East Asia) 
HUM 127 มนุษยก์บัอารยธรรม                              3(3-0-6) 
 (Man and Civilizations) 
1.4  นันทนาการ (Recreation) 
ESS 122      การจดัค่ายพกัแรมและกิจกรรมผจญภยั   3(2-2-5) 
                     (Camp Management and Adventure  
                     Activities)  
ESS 123       การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ                 3(2-2-5) 
                     (Exercise for Health) 
ESS 126   การสร้างเสริมสุขภาพ                             3(3-0-6)     
 (Health Promotion)      
ESS 127      การจดัการนนัทนาการ การท่องเท่ียว      3(2-2-5) 
                     และกีฬา 
                    (Recreation Sports and Tourism Management 
1.5 สังคมวทิยา จิตวทิยา และการเมือง  (Sociology,   
       Psychology and Politics) 
SOC 111 สงัคมมนุษย ์                                         3(3-0-6) 
 (Human Society) 
SOC 112 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั                     3(3-0-6) 
 (Psychology in Everyday Life) 
SOC 113 การเมืองการปกครองไทย                     3(3-0-6) 
 (Thai Politics and Government) 
SOC 114 การพฒันาสังคม                                   3(3-0-6) 
 (Social Development)  
SOC 115 สถานการณ์โลก                                    3(3-0-6) 
 (Global Situation) 
SOC 116      โลกาภิวตัน์                                             3(3-0-6) 
                     (Globalization) 
SOC 117      ภาวะผูน้ ากบัสงัคม                                 3(3-0-6) 
                     (Leadership and Society)  
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              ตดัออก 
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PPE 100      ความรู้เบ้ืองตน้ทางปรัชญา การเมืองและ         3(3-0-6) 
                           เศรษฐศาสตร์     
                     (Introduction to Philosophy, Politics and      
                     Economics) 
ETH 101      การพฒันาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  3(2-3-6) 
                     (Ethics Morals Promotion and Development) 
COM 100     ความรอบรู้เร่ืองส่ือ                                  3(3-0-6) 
                     (Media Literacy) 
POL 100    ประชาสงัคมกบัการพฒันา                3(3-0-6) 
           (Civil Society and Development) 
1.6 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์  (Law and Economics) 
LAW 108       ความรู้เบ้ืองตน้ทางกฎหมาย                  3(3-0-6) 
      (Introduction to Law) 
ECO 109 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์          3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics)  
ECO 150       เศรษฐกิจพอเพียง                                   3(3-0-6) 
                       (Sufficiency Economy 
2.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
     (Science and Mathematics) 
กลุ่ม 1 กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกติ    
โดยเลือกรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
กลุ่ม 2 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ    
นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกติ    
โดยเลือกรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
2.1 วทิยาศาสตร์  (Sciences)  
SCI 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             3(3-0-6) 
                       ในชีวิตประจ าวนั 
 (Science and Technology  in Everyday Life)     
BCH 101    โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
                       ของมนุษย ์ 

   (Human Nutrition and Health Promotions  
ENV 101 ชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม                             3(3-0-6) 
 (Life and Environment) 
ENV 114       ส่ิงแวดลอ้มอาเซียน                               3(3-0-6) 
                      (ASEAN Environment) 
OMD 100     ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย             3(3-0-6) 
    (Thai Wisdom on Medicinal Plants) 
ENE  100     พลงังานเพื่อชีวิต                                 3(3-0-6) 
                     (Energy for life) 
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CHM  102    เคมีกบัชีวิต                                             3(3-0-6) 
             (Chemistry and Life)     
2.2 คณติศาสตร์และคอมพวิเตอร์(Mathematics and Computer)   
MAT 142    คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวนั   3(3-0-6) 
                     (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยกุต ์    3(2-2-5) 
 (Information Technology and its Applications) 
INI 100      การลงทุนในชีวิตประจ าวนั                     3(3-0-6) 
           (Investment in Daily Life) 
CIT 100     การประยกุตค์อมพิวเตอร์                        3(3-0-6) 
                  ในงานสร้างสรรค ์         
                  (Computer for Creativity)  
3.  กลุ่มวชิาภาษา (Languages)             15   หน่วยกติ 
     นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  จ  านวนไม่
นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต ดงัน้ี   
      กรณีท่ี 1 ให้เลือกเรียนจาก 3.2 ภาษาไทย จ านวน 3 
หน่วยกิต และเลือกเรียนจาก 3.1 ภาษาองักฤษ จ านวน 12 
หน่วยกิต  หรือ 
              กรณีท่ี 2  ให้เลือกเรียนจาก 3.2 ภาษาไทย จ านวน  3 
หน่วยกิต  และเลือกเรียนจาก 3.1 ภาษาองักฤษ จ านวน 6 
หน่วยกิต หากนกัศึกษามีผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษ 2 
รายวิชาขา้งตน้มากกวา่ 3.00 ข้ึนไป  ให้เลือกเรียนจาก 3.3 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  จ  านวน 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีวิทยาลยัคณะ/สถาบนั  ดงัน้ี 
3.1  ภาษาองักฤษ  (English Language) * 
      นกัศึกษาจะตอ้งเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษดงัน้ี 
             กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษระดบั
มธัยมศึกษาต ่ากว่าเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนดจะตอ้งเรียน
วิชา ENL100 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อม (English 
Bridging) และสอบผา่นไดส้ญัลกัษณ์ S (Satisfactory) ก่อนจึง
สามารถเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืนๆ ตามกรณีท่ี2 อยา่งไรก็
ตาม วิชาน้ีเทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบัรวมกบัจ านวน
หน่วยกิตในโครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
             กรณีท่ี 2 นกัศึกษาท่ีมีทกัษะภาษาองักฤษสูงกว่า
เกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนดสามารถเร่ิมเรียน ENL101 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (English for 
International Communication) หลงัจากนั้นจึงสามารถเรียน
วิชา ENL102 หรือ ENL103 และเรียน ENL104 และ ENL105 
นอกจากน้ียงัสามารถเลือกเรียนภาษาองักฤษในระดบัสูง คือ 
ENL106 และ ENL 107ได ้
 
 

 ตดัออก 
 
  
  
 
 
           ตดัออก  
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ENL 100   ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อม          3(3-0-6) 
                (English Bridging) 
ENL 101   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ     3(3-0-6) 
                (English for International Communication) 
ENL 102   ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนใน      3(3-0-6) 
                สาขาท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                  (English for Studies in Science and Technology) 
ENL 103   ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนใน      3(3-0-6) 
                 สาขาท่ีเก่ียวกบัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
                  (English for Studies in Socail Science and     
                  Humanities) 
ENL 104   ภาษาองักฤษเพื่อบูรณาการการส่ือสาร     3(2-2-5) 
                  สากล 
                  (English Oral Communication for Global 
                  Integration) 
ENL 105   ภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในการท างาน      3(2-2-5) 
                  ระดบัสากล 
                  (English Oral Communication for the  
                  Globalized Workplace) 
ENL 106   ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอประเด็น      3(3-0-6) 
                 ตามสาขาวิชาชีพ 
                 (English for Professional Presentations) 
ENL 107   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตามสาขา      3(3-0-6) 
                  วิชาชีพ 
                  (English for Professional Communication) 
3.2   ภาษาไทย  (Thai Language)  
THA 106 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร           3(2-2-5) 
 (Thai Language for Communication) 
THA 107   ภาษาไทยส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน                     3(2-2-5)                    
                  (Thai Language for Beginner) 
3.3  ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ (Other  Foreign Languages) 
 3.3.1 รายวชิาภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language) 
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1  3(2-2-5) 
   (Japanese for Everyday Communication I) 
JPN  102    ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2  3(2-2-5) 
   (Japanese for Everyday Communication II) 
JPN  110   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-
5) 
        (Japanese Language and Culture for          
                  Communication) 
        3.3.2 รายวชิาภาษาจีน  (Chinese Language) 
CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication I)  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ตดัออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           ตดัออก  
 
 
 
    
 
 
           ย้ายไปอยู่กลุ่มที ่2       
           ความเป็นสากลและ  
           การส่ือสาร  
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CHN 102  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
(Chinese for Everyday Communication II) 

CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
(Chinese Language and Culture for 
Communication) 

 3.3.3 รายวชิาภาษาฝร่ังเศส (French Language) 
FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1             3(2-2-5) 

  (French for Beginners I)       
FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2  3(2-2-5) 
          (French for Beginners II) 
FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการ 3(2-2-5) 

           ส่ือสาร 
           (French  Language and Culture for  
           Communication) 

3.3.4  รายวชิาภาษาอาหรับ (Arabic  Language) 
ISL 111    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1   3(2-2-5) 

 (Arabic  for Everyday Communication I) 
ISL 112    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2  3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday  Communication II) 
ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของ              3(2-2-5) 
                  ประเทศในโลกมุสลิม  
                 (Arabic Language and  
                 Culture of Muslim Countries) 
3.3.5  รายวชิาภาษาเกาหล ี(Korean Language) 
KOR  101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
           (Korean for Everyday Communication I) 
KOR  102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
           (Korean for Everyday Communication II) 
KOR  110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อ 3(2-2-5) 
         การส่ือสาร 
                 (Korean Language and Culture for  
                 Communication) 
 3.3.6  รายวชิาภาษารัสเซีย  (Russian Language) 
RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 3(2-3-6) 
          (Russian for Beginners ) 
RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
          (Russian for Daily Life) 
RUS  110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพ่ือ 3(2-2-5) 
                  การส่ือสาร 
         (Russian Language and Culture for  
                  Communication) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           ย้ายไปอยู่กลุ่มที ่2       
           ความเป็นสากลและ  
           การส่ือสาร  
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        3.3.7  รายวชิาภาษาสเปน  (Spanish  Language) 
SPN 101 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6) 
          (Spanish for Everyday Communication I) 
SPN 102 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
          (Spanish  for Everyday Communication II) 
SPN 110 ภาษา และวฒันธรรมสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
                  การส่ือสาร 
         (Spanish Language and Culture for  
                 Communication) 
3.4  รายวชิาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
          (Languages of ASEAN Countries) 
VTN  101  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร                 3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 1  
 (Vietnamese for Everyday Communication I) 
VTN  102  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร                 3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 2  
 (Vietnamese for Everyday Communication II) 
MLY  101  ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร                      3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 1  
 (Malay for Everyday Communication I) 
MLY  102  ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร                      3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 2   
 (Malay for Everyday Communication II) 
BHS  101  บาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร         3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 1  
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 
BHS  102  บาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร         3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 2  
                       (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II) 
LAO  101  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
                    (Lao for Everyday Communication I) 
LAO  102  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication II) 
4.  กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา (Interdisciplinary  
and  Physical Education)                                   3  หน่วยกติ 
                นกัศึกษาจะตอ้งเรียนในกลุ่มสหวิทยาการ และ 
พลศึกษา  โดยเรียนวิชาธรรมาธิปไตย  2 หน่วยกิต   และ
เลือกเรียนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี  
RSU 101      ธรรมาธิปไตย                                        2(2-0-4) 
                     (Dharmacracy)  
ESS 103 ลีลาศเพื่อสุขภาพ                                   1(0-2-1) 
 (Dance for Health 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ย้ายไปอยู่กลุ่มที ่2       
           ความเป็นสากลและ  
           การส่ือสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ตดัออก 
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ESS 105 กอลฟ์                                                   1(0-2-1) 
  (Golf) 
ESS 106 เทนนิส                                                 1(0-2-1) 
  (Tennis) 
ESS 107 เทเบิลเทนนิส                                       1(0-2-1) 
  (Table Tennis) 
ESS 108 แบดมินตนั                                           1(0-2-1) 
  (Badminton) 
ESS 109 ยโูด                                                      1(0-2-1) 
  (Judo) 
ESS 110 วา่ยน ้ า                                                   1(0-2-1) 
  (Swimming) 
ESS 111 ศิลปะป้องกนัตวั                                   1(0-2-1) 
  (Defense Art of Self) 
ESS 112 การเตน้แอโรบิค                                    1(0-2-1) 
  (Aerobic Dance) 
ESS 113 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ                1(0-2-1) 
  (Games and Recreation) 
ESS 114 ค่ายพกัแรม                                           1(0-2-1) 
  (Camping) 
ESS 116 บาสเกตบอล                                         1(0-2-1) 
  (Basketball) 
ESS 117 ฟตุบอล                                                 1(0-2-1) 
     (Football) 
ESS 118 วอลเลยบ์อล                               1(0-2-1) 
                       (Volleyball) 
ESS 120         หมากลอ้ม                                          1(0-2-1) 

 (Go) 
ESS 121        ฟตุซอล                                                  1(0-2-1) 
                      (Futsal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มที่ 1 อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั 
นักศึกษาจะต้องเรียนวชิา RSU Identity จ านวน 3 หน่วยกติ 
ดงันี ้
RSU 111  สงัคมธรรมาธิปไตย                              2(2-0-4) 
 (Social Dharmacracy) 
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                       1(0-2-1) 
 (Sports for Health) 
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร   
 - นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษจาก 2.1 จ  านวน 6 
หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ตดัออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
 
          เปิดรายวชิาใหม่ 
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 2.1)   กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 
ENL  124    ปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษ           3(2-2-5)               
                    (English Bridging) 
ENL 125     ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก           3(2-2-5) 
                    (English for Global Exploration) 
ENL 126    ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ี    3(2-2-5) 
                   การบนัเทิงและการออกแบบ       
                   (English in TED -Technology,  
                    Entertainment, and Design) 
2.2)   กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศ  
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน                      3(2-2-5) 
 (English at Work) 
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ       3(2-2-5) 
 (Presentation in English) 
ENL 129   ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม           3(2-2-5) 
 (English for Meetings) 
THA 126  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร           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 สู่โลกกวา้ง                           3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication in World 
                  Community)  
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
   (Japanese for Everyday Communication I) 
JPN  102    ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2      3(2-2-5) 
   (Japanese for Everyday Communication II) 
JPN  110  ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   (Japanese Language and Culture for          
                   Communication) 
CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1          3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication I) 
CHN 102  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2          3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication II) 
CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 
                 (Chinese Language and Culture for 
Communication) 
FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1            3(2-2-5) 

  (French for Beginners I)     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
           เปิดรายวชิาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
           ย้ายมาจากกลุ่มวชิา    
           ภาษา  
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 FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการ         3(2-2-5) 
           ส่ือสาร 
           (French  Language and Culture for  
           Communication) 

ISL 111    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1   3(2-2-5) 
 (Arabic  for Everyday Communication I) 

ISL 112    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2  3(2-2-5) 
 (Arabic for Everyday  Communication II) 

ISL 113     ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของ              3(2-2-5) 
                  ประเทศในโลกมุสลิม  
 (Arabic Language and Culture of Muslim 
Countries) 
KOR  101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
           (Korean for Everyday Communication I) 
KOR  102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 
          (Korean for Everyday Communication II) 
KOR  110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อ                 3(2-2-5) 
          การส่ือสาร 
                   (Korean Language and Culture for  
                   Communication) 
RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน                   3(2-3-6) 
          (Russian for Beginners ) 
RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวนั                    3(2-2-5) 
          (Russian for Daily Life) 
RUS  110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพ่ือ                 3(2-2-5) 
                  การส่ือสาร 
         (Russian Language and Culture for  
                  Communication) 
SPN 101 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1      3(2-3-6) 
          (Spanish for Everyday Communication I) 
SPN 102 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2      3(2-3-6) 
          (Spanish  for Everyday Communication II) 
SPN 110 ภาษา และวฒันธรรมสเปนเพ่ือการส่ือสาร    3(2-3-6) 
                  การส่ือสาร 
         (Spanish Language and Culture for  
                  Communication) 
GER 121   ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6)                                                                                          

(German for Everyday Communication I)  
GER 122   ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
                 (German for Everyday Communication II) 
GER110   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
                 (German Language and Culture for Communication) 
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
           ย้ายมาจากกลุ่มวชิา    
           ภาษา  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เปิดรายวชิาใหม่ 



 12 
หลกัสูตรเดมิ  ปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรปรับปรุง   ปีการศึกษา  2563 เหตุผล 

 SWD 121   ภาษาสวีดิชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1   3(2-3-6) 
                  (Swedish for Everyday Communication I) 
SWD 122   ภาษาสวีดิชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2   3(2-3-6) 
                  (Swedish for Everyday Communication II) 
SWD 110   ภาษาและวฒันธรรมสวีเดนเพ่ือการส่ือสาร3(2-3-6) 
                 (Swedish Language and Culture for Communication) 
VTN 101  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร                 3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 1  
 (Vietnamese for Everyday Communication I) 
VTN 102  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร                 3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 2  
 (Vietnamese for Everyday Communication II) 
VTN 110   ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม                  3(2-2-5) 
                   เพื่อการส่ือสาร 
                   (Vietnamese Language and 
                   Culture for Communication) 
MLY  101  ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร                       3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 1  
 (Malay for Everyday Uses I) 
MLY  102  ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร                       3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 2   
 (Malay for Everyday Uses II) 
MLY  110  ภาษาและวฒันธรรมมลายเูพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
                   (Malay Language and Culture for Communication)   
BHS  101  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร             3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 1  
                   (Bahasa Indonesia for Everyday  Uses  I) 
BHS  102  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร             3(2-2-5) 
                   ประจ าวนั 2   
                      (Bahasa Indonesia for Everyday  Uses  II) 
BHS  110     ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย                    3(2-2-5) 
                      เพ่ือการส่ือสาร 
                      (Indonesia Language and Culture for 
Communication) 
LAO  101  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
                   (Lao for Everyday  Uses  I) 
LAO  102  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
                   (Lao for Everyday  Uses  II) 
LAO  110   ภาษา และวฒันธรรมลาวเพื่อการส่ือสาร3(2-2-5) 
                   (Lao Language and Culture for Communication) 
BRM 121   ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั1       3(2-2-5) 
                  (Burmese for Everyday  Uses  I) 
 

  
 
           เปิดรายวชิาใหม่ 
         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
 
           ย้ายมาจากกลุ่มวชิา    
           ภาษา 
 
 
       
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
เปิดรายวชิาใหม่ 
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 BRM 122   ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั2         3(2-2-5) 
                   (Burmese for Everyday  Uses  II) 
BRM 110   ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพ่ือการส่ือสาร  3(2-2-5) 
                  (Burmese Language and Culture for 
Communication) 
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกติ  
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก                                        3(2-2-5) 
 (Science of Love) 
RSU 131        ผูน้ าการเปล่ียนแปลง                             3(2-2-5) 
                       (Leadership for Changes) 
RSU 132        การรู้เท่าทนัการคอร์รัปชัน่                    3(2-2-5) 
                       (Corruption Literacy) 
RSU 133        ศาสตร์พระราชา                                    3(2-2-5) 
                       (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 
RSU 134 กฎหมายตอ้งรู้                                        3(2-2-5) 
 (Legal Awareness) 
RSU 135       การออกแบบชีวิต                                   3(2-2-5) 
                      และสงัคมแห่งความสุข                                              
                      (Happy Life and Society Design)  
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวฒันธรรม 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกติ  
RSU 140    ชีวิตในต่างแดนกบั                           3(0-35-18) 
                   การส่ือสารขา้มวฒันธรรม  
                   (Intercultural Communication  
                   through Overseas Experiences) 
RSU 141    สมัมนาประสบการณ์ต่างแดน                  3(3-0-6) 
                   (Seminars in Overseas Experiences) 
RSU 142    ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต         3(3-0-6) 
                   (Sciences and Arts of Living) 
RSU 143    ปทุมธานีศึกษา                   3(3-0-6) 
                   (Pathum Thani Study) 
RSU 144    คนตน้แบบ                      3(3-0-6) 
                   (Idol Studies) 
RSU 145    ส่ือสะทอ้นชีวิต                  3(3-0-6) 
                   (Life Reflection through Media) 
 
 

 
          เปิดรายวชิาใหม่ 

  
 
 

          
 
            
 
 
 
          เปิดรายวชิาใหม่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
           เปิดรายวชิาใหม่ 
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 RSU 146     รู้ทนัโลก                   3(3-0-6) 
                    (World Society Awareness) 
RSU 147    ความเป็นไทย                                3(2-2-5) 
                    (Thainess) 
RSU 148    ไทยในส่ือ                                3(2-2-5) 
                   (Thai Dimensions in Media) 
RSU 149    วฒันธรรมวิจกัษ ์                                      3(2-2-5) 
                  (Cultural Appreciation)   
RSU 240    ศิลปะการท างานต่างวฒันธรรม                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    ความสร้างสรรคใ์นงานศิลป์             3(2-2-5)    
                   (Creativity in the Arts) 
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวตักรรม   
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
RSU 150      การจดัการเชิงสร้างสรรค ์                     3(2-2-5)                                                                                                                                                    
                     (Creative Management) 
RSU 151      ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพั           3(1-4-4) 
                     และการเป็น ผูป้ระกอบการธุรกิจ                 
                     (Startup and Entrepreneurship Experiences) 
RSU 152      การคิดนอกกรอบ                    3(2-2-5) 
                     (Lateral Thinking) 
RSU 153      ผูป้ระกอบการไลฟ์สไตล ์                    3(2-2-5) 
                     (Lifestyle Entrepreneurship) 
RSU 154      แนวคิดการประกอบการ                       3(3-0-6) 
                     ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 
                     (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันส่ือดจิิทัล 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
RSU 160      รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั                                    3(2-2-5) 
                    (Digital Media Literacy) 
RSU 161      การออกแบบและผลิตส่ือดิจิทลั              3(2-2-5) 
                    (Design and Production of Media ) 
 
 

  
 
 

           
 
           เปิดรายวชิาใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
           
            
 
 
 
 
           
          เปิดรายวชิาใหม่ 
   
 
 
         
 
  
              
 
            
 
           เปิดรายวชิาใหม่                                                                                                                                              
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 กลุ่มที่ 7 หลกัคดิวทิยาศาสตร์ 
นักศึกษาสามารถเลือกวิชารายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดย
ในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกติ 
RSU 170        หลกัคิดวิทยาศาสตร์                              3(2-2-5) 
                      (Essence of Science)   
RSU 171        วิถีสุขภาพดีมีสุข  3(2-2-5) 

  (Healthy Life-styles)   
RSU 172       ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม                3(2-2-5) 
   (Environmental -friendly Life) 
RSU 173       โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ                 3(2-2-5) 
                      (Nutrition and Health Promotion) 
RSU174         การออกแบบสรีระ                                3(2-2-5) 
                      (Physical Body Design) 
หมวดที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ 
นักศึกษาสามารถเลือกวิชารายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 
โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวชิาได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล ์                                   3(1-4-4) 
 (RSU My-Style) 
RSU 181 นนัทนาการ                                           3(2-2-5) 
  (Recreation) 
RSU 182 การพฒันาความสามารถพิเศษ               3(2-2-5) 
  (Talents Development) 
RSU 183 การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง                3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
RSU 184 คนต่างรุ่นในสงัคมสูงวยั                        3(2-2-5) 
  (Cross Generations in Aging Society) 
 

  
 
             
 
 
 
           
          เปิดรายวชิาใหม่    
              
 
 
 
 
            
 
 
 
 
           เปิดรายวชิาใหม่     
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2.  หมวดวชิาเฉพาะ 94 หน่วยกติ   2.  หมวดวชิาเฉพาะ 92 หน่วยกติ 
หลกัสูตรเดมิ  ปีการศึกษา  2558 หลกัสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2563 เหตุผล 

2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิชาเฉพาะ 17 หน่วยกติ 
BIO 131 ชีววิทยาทัว่ไป                                     3(3-0-6) 
  (General Biology) 
BIO 132 ปฏิบติัการชีววิทยาทัว่ไป                     1(0-3-2) 
  (General Biology Laboratory) 
CHM 129 เคมีเบ้ืองตน้                                        4(3-3-8) 
  (Introduction to Chemistry) 
CHM 233 เคมีวิเคราะห์                                        3(2-3-6) 
  (Analytical Chemistry) 
MAT 141       ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ                      3(3-0-6) 
  (Introductory to Statistics) 
 
PHY 135        ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  3(2-3-6) 
  (Life Science Physics) 

2.1 วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 15 หน่วยกติ 
BIO 131        ชีววิทยาทัว่ไป                                      3(3-0-6) 
  (General Biology) 
 
 
CHM 129      เคมีเบ้ืองตน้                                         4(3-3-8) 
  (Introduction to Chemistry) 
CHM 233 เคมีวิเคราะห์                                        3(2-3-6) 
  (Analytical Chemistry) 
MAT 146       ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ                      2(2-0-4) 
                        ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์                     
  (Statistics for Biomedical Science) 
PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                 3(2-3-6) 
  (Life Science Physics) 
 
 

เปล่ียนช่ือ 
คงเดิม 
 
ตดัรายวิชา 
 
  
   คงเดิม 
 
 
เปล่ียนรหสัวิชา, เปล่ียนช่ือวิชา, 
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต, 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
คงเดิม 
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2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะ 77 หน่วยกติ 
ก. วิชาเฉพาะ-บงัคบั 65 หน่วยกิต 
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน                      3(2-3-6) 
 (Basic Anatomy) 
BCH 201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                      4(3-3-8) 
  (Basic Biochemistry) 
BMS 102 ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์         2(1-3-4) 
                        ชีวการแพทย์#                                        
  (Basic Knowledge in Biomedical Sciences) 
BMS 211 เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบ   3(2-3-6) 
                      มาตรฐานสากล#                                       
 (Biomedical Instrumentation and International  
                       Organization for Standardization) 
BMS 214 การยศาสตร์***  3(3-0-6) 
 (Ergonomics) 
BMS 220 องคก์ารและการบริหารจดัการทาง       3(3-0-6) 
                      วิทยาศาสตร์การแพทย์#   
 (Medical Science Organization and  
                       Management) 
BMS 301 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์***           3(3-0-6) 
  (Scientific Communication) 
BMS 322 พนัธุวิศวกรรม#                                    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  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์                  3(1-6-5) 
                       การแพทย์# 

(Medical Science Innovations) 
BMS 327       สงัคมศาสตร์การแพทย ์ 3(2-3-6) 

และสาธารณสุข# 
(Medical and Public Health Social Sciences) 

BMS 328       เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์       3(2-3-6) 
การแพทย์# 
(Special Techniques in Medical Sciences) 

BMS 341  สมัมนา 1#    1(0-3-2) 
(Seminar I) 

 

2.2 วชิาชีพ 77 หน่วยกติ 
ก. วิชาชีพ-บงัคบั 68 หน่วยกิต 
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน                      3(2-3-6) 
 (Basic Anatomy) 
BCH 201 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                      4(3-3-8) 
  (Basic Biochemistry) 
 
 
 
BMS 211 เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบ   3(2-3-6) 
                      มาตรฐานสากล#                                       
 (Biomedical Instrumentation and International  
                       Organization for Standardization) 
BMS 214 การยศาสตร์#          3(3-0-6) 
 (Ergonomics) 
 
 
 
 
BMS 302 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์***           2(2-0-6) 
  (Scientific Communication) 
BMS 322 พนัธุวิศวกรรม#                                    3(2-3-6) 
  (Genetic Engineering) 
BMS 323 ชีวสารสนเทศ***            2(1-3-4) 
  (Bioinformatics) 
BMS 324      วิธีวิทยาการวิจยั#  3(3-0-6) 
                       (Research Methodology) 
 
BMS 329  นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์                  2(2-0-4) 
                       การแพทย์# 

(Medical Science Innovations) 
 
 
 
 
 
 
BMS 341  สมัมนา 1#    1(0-3-2) 

(Seminar I) 
 

เปล่ียนช่ือ 
     
 
    คงเดิม 
  
      
ตดัรายวิชา 
 
 
    
 
 

    คงเดิม 
 

 
ตดัรายวิชา 
 

 
 
เปล่ียนรหสัวิชา, ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต     
 
 

        คงเดิม 
  
เปล่ียนรหสัวิชา, เปล่ียนช่ือ
วิชา,ปรับโครงสร้างหน่วยกิต,ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
เปล่ียนรหสัวิชา ,ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต      
 
 
 
       
      ตดัรายวิชา 
 

 
คงเดิม 
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BMS 400 วิทยาศาสตร์การแพทย ์                       3(0-9-5) 
เชิงบูรณาการ***                                  
(Integrated Medical Sciences) 

BMS 417 การฝึกงาน**                                      2(0-15-8) 
(Practical Training) 

BMS 418 พิษวิทยา#                                             3(2-3-6) 
(Toxicology) 

BMS 442  สมัมนา 2***    1(0-3-2) 
(Seminar II) 

BMS 495 ปริญญานิพนธ์**                               4(0-12-6) 
(Senior Project)  

BMS 497 สหกิจศึกษา*                                    6(0-35-18)   
  (Cooperative Education) 
MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั            4(3-3-8)   
  (Microbiology and Immunology) 
PAT 203 พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
  (Basic Pathology) 
PMC 331 เภสชัวิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 

(Basic Pharmacology) 
PSO 100 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน                                3(3-0-6) 
  (Basic Physiology) 
PSO 102        ปฏิบติัการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน           1(0-3-2) 
                      (Basic Physiology Laboratory) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMS 401 วิทยาศาสตร์การแพทย ์                       1(0-3-2) 
เชิงบูรณาการ#                                  
(Integrated Medical Sciences) 

BMS 419 การฝึกงาน**                                    3(0-35-18) 
(Practical Training) 

BMS 418 พิษวิทยา#                                             3(2-3-6) 
(Toxicology) 

BMS 442  สมัมนา 2***    1(0-3-2) 
(Seminar II) 

BMS 495 ปริญญานิพนธ์**                               4(0-12-6) 
(Senior Project)  

BMS 497        สหกิจศึกษา*                                   6(0-35-18) 
                       (Cooperative Education) 
MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั            4(3-3-8)   
  (Microbiology and Immunology) 
PAT 203 พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
  (Basic Pathology) 
PMC 331 เภสชัวิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 

(Basic Pharmacology) 
PSO 100 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน                                3(3-0-6) 
  (Basic Physiology) 
PSO 102        ปฏิบติัการสรีรวิทยาพ้ืนฐาน           1(0-3-2) 
                      (Basic Physiology Laboratory) 
BMS 403       จุลกายวิภาคศาสตร์                              3(2-3-6) 

  (Microscopic Anatomy)   
BMS 215  สรีรวิทยาประยกุต ์  3(3-0-6) 
              (Applied Physiology) 
BMS 435 พยาธิวิทยาเชิงระบบ                            3(2-3-6) 

 (Systemic Pathology) 
BMS 103 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้#    1(1-0-2) 
                       (Introduction to Biomedical Sciences) 
BMS 104       ชีววิทยาระดบัเซลลแ์ละโมเลกุล         1(1-0-2) 
                       เบ้ืองตน้ 

                         (Introduction to Cell and Molecular Biology) 
BMS 339 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้กนั            3(2-3-6) 
                       ประยกุต ์   

              (Applied Microbiology and Immunology) 
  BMS 420 การบริหารจดัการทาง                          2(2-0-4) 
                      วิทยาศาสตร์การแพทย์#   

              (Medical Science Management)  
  BMS 496      การศึกษาคน้ควา้อิสระ*                    1(0-35-18) 
                        (Independent Study) 

เปล่ียนรหสัวิชา, ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต 
 
เปล่ียนรหสัวิชา, ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต 
      
 
     
    
 
 
 

  
     คงเดิม 
 
 
     
 
 
 
 
       
 
 
     ยา้ยมาจากวิชาเฉพาะ-เลือก 
 

 
ยา้ยมาจากวิชาเฉพาะ-เลือก, 
เปล่ียนช่ือวิชา 
 

    
     
     
 
 
  เปิดรายวิชาใหม่ 
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ข.  วชิาเฉพาะ-เลือก 12 หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือ เลือก
ขา้มกลุ่มวิชาได ้รวม 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์ 
BMS 401 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย ์1 3(2-3-6) 
 (Human Anatomy I) 
BMS 402 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย ์2 3(2-3-6) 
 (Human Anatomy II) 
BMS 403       จุลกายวิภาคศาสตร์                              3(2-3-6) 

  (Microscopic Anatomy)    
BMS 404       ประสาทวิทยาศาสตร์           3(2-3-6) 3(2-3-9) 
                       (Neuroscience) 
กลุ่มวชิาชีวเคมี 
BMS 405 อณูชีววิทยา             3(2-3-6) 
  (Molecular Biology) 
BMS 406 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์  3(3-0-6) 
  (Enzyme Technology) 
BMS 407 เทคโนโลยขีองโปรตีน  3(2-3-6) 
  (Protein Technology) 
BMS 408 ชีวเคมีประยกุต ์  3(3-0-6) 

(Applied Biochemistry)  
กลุ่มวชิาสรีรวทิยา 
BMS 215  สรีรวิทยาประยกุต ์  3(3-0-6) 
              (Applied Physiology) 
BMS 409  พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค  3(3-0-6)  
              ในมนุษย ์                                              
                       (Pathophysiology of Human Diseases) 
BMS 410  สรีรวิทยาการออกก าลงักาย  2(2-0-4) 
              (Exercise Physiology) 
BMS 430  หวัขอ้ปัจจุบนัทางสรีรวิทยา  2(1-3-4) 
              (Current Topics in Physiology) 
BMS 431  เคร่ืองมือและเทคนิคทางสรีรวิทยา 2(1-3-4) 
              (Physiology Instrumentations and Techniques) 
กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุ้มกัน 
BMS 319 จุลชีววิทยาประยกุต ์  3(2-3-6) 
              (Applied Microbiology)   
BMS 320 วิทยาภูมิคุม้กนั  3(2-3-6) 
              (Immunology) 
BMS 432 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยา 3(2-3-6) 

ทางการแพทย ์
(Medical Virology and Mycology) 

BMS 433 ปรสิตวิทยาและสตัวพ์าหะ                   3(2-3-6) 
 ทางการแพทย ์  

              (Medical Parasitology and Vectors) 

ข.  วชิาชีพ-เลือก 9 หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMS 404       ประสาทวิทยาศาสตร์           3(2-3-6) 3(2-3-9) 
                       (Neuroscience) 
 
 
 
BMS 406 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์  3(3-0-6) 
  (Enzyme Technology) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BMS 410  สรีรวิทยาการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
              (Exercise Physiology) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปล่ียนช่ือ 
 
 
 
 
   
    ยกเลิกรายวิชา 
 

ยา้ยไปวิชาชีพ-บงัคบั 
    

คงเดิม 
 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 

คงเดิม 
 
 
     
     ยกเลิกรายวิชา 
 

  
ยา้ยไปวิชาชีพ-บงัคบั 
 

ยกเลิกรายวิชา 
     
 

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต 
    
 
    ยกเลิกรายวิชา 
 
 

 
 
 
 
      
     
    ยกเลิกรายวิชา 
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กลุ่มวชิาพยาธิวทิยา 
BMS 414 นิติเวชวิทยา                                        3(3-0-6) 
              (Forensic Medicine) 
BMS 434 พยาธิวิทยาเขตร้อน           3(3-0-6) 
                       (Tropical Pathology) 
BMS 435 พยาธิวิทยาตามระบบ                           3(2-3-6) 

 (Systemic Pathology) 
BMS 436 โลหิตวิทยา                                        3(2-3-6) 
 (Hematology) 
กลุ่มวชิาเภสัชวทิยาและพิษวทิยา 
BMS 411 เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสชักรรม        3(2-3-6) 
  (Pharmaceutical Biotechnology) 
BMS 437 เภสชัวิทยาคลินิก  3(2-3-6) 
  (Clinical Pharmacology) 
BMS 438 พิษวิทยาคลินิก  3(2-3-6) 
  (Clinical Toxicology) 
BMS 439 เทคนิคการวิจยัทางเภสชัวิทยา              3(1-6-5) 

และพิษวิทยา 
(Research Techniques in Pharmacology and 
Toxicology)  

กลุ่มวชิาการยศาสตร์ 
BMS 421 อาชีวการยศาสตร์  3(2-3-6) 
  (Occupational Ergonomics) 
BMS 440 การปฏิบติัทางการยศาสตร์  3(0-9-5) 
  (Practical Ergonomics) 
BMS 441 ชีวกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
                       (Biomechanics) 
 

BMS 439 การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา           3(2-3-6) 
                       และวิทยาภูมิคุม้กนั 
                       (Diagnostic Microbiology and Immunology) 
 
 
 
 
 
 
 
BMS 436 โลหิตวิทยา                                        3(2-3-6) 
 (Hematology) 
 
BMS 412 เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสชักรรม        3(3-0-6) 
  (Pharmaceutical Biotechnology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMS 421 อาชีวการยศาสตร์  3(2-3-6) 
  (Occupational Ergonomics) 
 
 
 
 
BMS 450 ความชราภาพและเวชศาสตร์           3(3-0-6)
 ฟ้ืนฟชูะลอวยั 
 (Aging and Regenerative medicine)  
BMS 451 การแพทยแ์ม่นย  า            3(3-0-6) 
 (Precision medicine)  
BMS 452 เคร่ืองส าอางและโภชนเภสชัภณัฑ์           3(3-0-6) 
 (Cosmetics and Nutraceutical)  

เปิดรายวิชาใหม่ 
 
 
 
 
    
    ยกเลิกรายวิชา 
 
ยา้ยไปวิชาชีพ-บงัคบัและ 
ปรับช่ือวิชา 
คงเดิม 
 

 
เปล่ียนรหสัวิชา,ปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต 
 
     
 

    ยกเลิกรายวิชา 
 
 
  
 
 
คงเดิม 
 
 
      
   ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
  เปิดรายวิชาใหม่ 

 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

หลกัสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2558 หลกัสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2563 เหตุผล 
หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกติ 
        เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต 

หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกติ 
        เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต 

คงเดิม 
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หมายเหตุ:    
*   นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนปกติ เรียนทุกรายวชิา ยกเวน้ 2 รายวชิา ไดแ้ก่  BMS 496 : การศึกษาคน้ควา้อิสระและ 
     BMS 497 : สหกิจศึกษา  

 ** นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไม่ตอ้งเรียนรายวชิา BMS 419 : การฝึกงานและรายวชิา BMS 495 : ปริญญา  
           นิพนธ์  แต่เรียนรายวิชา BMS 496 : การศึกษาคน้ควา้อิสระและBMS 497 :สหกิจศึกษา รวม 7 หน่วยกิตแทน 
 *** รายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 3 รายวชิา รวม 6 หน่วยกิต ไดแ้ก่ รายวชิา BMS 302 : การส่ือสาร  
        ทางวทิยาศาสตร์ รายวชิา BMS 323 : ชีวสารสนเทศ และรายวชิา BMS 442 : สัมมนา 2  

# รายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบัท่ีใชร้หสัวชิา BMS จดัสอนเป็นทวิภาษา (Bilingual) หมายถึง สอนดว้ยภาษาไทย
สอดแทรกดว้ยภาษาองักฤษ ส่ือการสอน เอกสารประกอบการสอนและขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 รายวชิา 
รวม 21 หน่วยกิตไดแ้ก่ รายวิชา BMS 103 : วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้ รายวชิา BMS 104 : ชีววทิยาระดบัเซลล์
และโมเลกุลเบ้ืองตน้ รายวชิา BMS 211: เคร่ืองมือทางชีวการแพทยแ์ละระบบมาตรฐานสากล รายวชิา BMS 214 : 
การยศาสตร์ รายวชิา BMS 322 : พนัธุวศิวกรรม รายวชิา BMS 324 : วทิยาการวจิยั รายวชิา BMS 329 : นวตักรรมทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รายวิชา BMS 341 : สัมมนา 1 รายวชิา BMS : 401 วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณาการ และ
รายวชิา BMS 418 : พิษวทิยา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ๒ 

ข้อ ๕  ระบบการศึกษา 
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบ่ง เวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา วม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็วด้ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนวม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา     
ที่วม่บังคับ ยกเว้นหลักสูตรที่วด้ก าหนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย  

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) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่วด้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ วม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๖  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
         เพ่ือส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบวร้พรมแดน มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีก าหนด 
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น    
๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๖.๑   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่ 
๖.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ 
๖.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับ

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิด
สอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
สอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนวด้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

๖.๒  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ วด้แก่ 
๖.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ



 ๓ 

มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆโดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา 

 หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) วด้ เพราะมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
เพ่ิมเติม 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” 
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
     ๖.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนวด้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือวด้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ  
 
 ข้อ ๗  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาวม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

 โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย              
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ วป 

 
ข้อ ๙  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๙.๑  ผู้วด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน 
เวลา  และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๙.๒   ผู้ที่วด้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อวด้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยให้น าเอกสารดังต่อวปนี้ วปรายงานตัวต่อส านักงานทะเบียน 

 (๑) บัตรเลขท่ีนั่งสอบ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓)  ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จ านวน ๒ ชุด 
  (๔)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 
  (๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ 
  (๖) ใบส าคัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) ส าหรับนักศึกษาชาย 



 ๔ 

  (๗) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หน้าตรง วม่สวมหมวก วม่สวม
แว่นตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูป 

 
ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน 

 ๑๐.๑ การลงทะเบียนเรียนจะต้องวด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าวิชาใด      
มีวิชาบังคับก่อนหรือวิชาพ้ืนความรู้ ซึ่งวด้ก าหนดวว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบวิชาที่บังคับ
ก่อนให้วด้ หรือผ่านการศึกษาวิชาพ้ืนความรู้เดิมมาแล้ว   
 ๑๐.๒ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัย ก าหนด 

๑๐.๓  จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน  
  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  การขอเพ่ิม การขอเพิกถอนรายวิชา 

  ๑๑.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาจะกระท าวด้ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน  
 ๑๑.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเริ่มการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะวม่บันทึกในรายงาน
ผลการศึกษา 
 ๑๑.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่วม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียน
การสอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาหแ์ต่วม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการสอน
ของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W 
 ๑๑.๔ การขอเพ่ิมและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องวม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๐.๓  
 
 
 



 ๕ 

 ๑๑.๕ การขอคืนค่าหน่วยกิต 
 (๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืน

ค่าหน่วยกิตเต็มจ านวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้องกระท าภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดข้ึน   

 (๒)  การเพิกถอนรายวิชาให้กระท าภายใน ๒   สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพ่ิมวด้เต็มจ านวน หรือโอน
เงินวปใช้ในภาคการศึกษาถัดวป ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่
ผูกพันกับรายวด้ในอนาคต (กรอ.)  หากวม่ใช้เป็นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยจะส่งเงินคืน
ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือเป็นวปตามข้อก าหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 (๓)  การเพิกถอนรายวิชาที่กระท าเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน 
  (๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาค ฤดูร้อน นักศึกษาจะวม่วด้รับค่าหน่วยกิตคืน 
 

ข้อ ๑๒  การเรียนและการวัดผลการเรียน 
 (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาวด้ลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนที่  คณะเจ้าของรายวิชาจะ
ก าหนด 
  (๒)  มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีการ
วัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา  โดยต้องน าผลการวัดและ
ประเมินผลทุกครั้งมารวมกันเพื่อประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนนในข้อ ๑๓  
 (๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาวม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาท้ังหมด หรือวด้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์วด้รับการวัด
และประเมินผล  
 
        ข้อ ๑๓  การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ท่ีวม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อวปนี้ 
 
 ๑๓.๑   แต้มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อวปนี้ 
  ระดับคะแนนตัวอักษร แต้มระดับคะแนน          ความหมาย 

   A   ๔.๐  ดีเยี่ยม (Excellent) 
   B+   ๓.๕  ดีมาก (Very Good) 
   B   ๓.๐  ดี (Good) 
   C+   ๒.๕  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 สัญลักษณ์ท่ีวม่มีค่าระดับคะแนน 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  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน 

(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 จะกระท าวด้ในกรณีต่อวปนี้ 

  (๑)   นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
  (๒) นักศึกษาขาดสอบ 
  (๓)  นักศึกษาวม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนวม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของวิชานั้น 

  (๔)  นักศึกษาวด้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่ากระท าการทุจริต
ในการสอบ  

  (๕)  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากวม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓.๕ 
 ๑๓.๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระท าวด้ในกรณีนักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของ
การศึกษายังวม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา 
 ๑๓.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์  I จะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดวป 
 ๑๓.๖ การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระท าวด้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าวม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน 
 



 ๗ 

 ๑๓.๗ การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าวด้ในกรณีต่อวปนี้ 
   (๑) ในรายวิชาที่มีนักศึกษาวด้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓ 
   (๒) นักศึกษาวด้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว 
 ๑๓.๘  นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นวป หรือวด้สัญลักษณ์ S ตามแต่กรณี ถือ
ว่าสอบวด้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะก าหนดวว้เป็นอย่างอ่ืน  
 ๑๓.๙ การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าวด้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังวม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับ
คะแนน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี
 ๑๓.๑๐ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้แทน 
หรือผู้ที่วด้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร โดยต้องเสนอคะแนนรวมและผลการประเมิน
แต้มระดับคะแนนทุกครั้งที่มีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพ่ือเสนอขออนุมัติ
การวัดและประเมินผลรายวิชาต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการประจ าสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย และเมื่อวด้รับอนุมัติแล้วให้เสนอต่อคณบดี เพ่ือพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งต่อวปยังส านักงานทะเบียน 
เพ่ือด าเนินการประกาศผลในขั้นตอนต่อวป  

๑๓.๑๑ ในกรณีที่มกีารประเมินแต้มระดับคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรือผู้แทน หรือผู้ที่วด้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร สามารถแก้วขแต้มระดับคะแนนวด้ โดย จะต้องอ้างอิงตาม
ช่วงคะแนนตามที่วด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ และเสนอผลการแก้วขแต้มระดับ
คะแนน ต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณบดี 
และอธิการบดี  ตามล าดับ โดยแนบหลักฐานประกอบการแก้วขแต้มระดับคะแนนที่แก้วขมาพร้อมกันด้วย และส่ง
ต่อให้ส านักงานทะเบียนสามารถด าเนินการประกาศผลที่แก้วขแล้วในขั้นตอนต่อวป  

 
ข้อ  ๑๔ การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 (๑) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่า
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจากการประเมินผล
รายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชา
ที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษา
และหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 (๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) 
คือ ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแต้มระดับคะแนนที่วด้รับจาก
การประเมินผลรายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา         
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง
ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ  



 ๘ 

 (๓) การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดย
วม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 (๔) ในกรณีที่นักศึกษาวด้สัญลักษณ์  I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 
 

ข้อ  ๑๕ การนับหน่วยกิตสะสม 
 (๑) ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าเฉพาะครั้งหลังสุดมา
นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
 (๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแต่วม่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่วม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ตาม
ข้อ ๑๔ 

 
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

 (๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใด จะต้องวด้รั บอนุมัติจากคณบดีที่        
นักศึกษาสังกัด 
 (๒) ในรายวิชาบังคับท่ีวด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณีจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นอีก จนกว่าจะสอบวด้ 
 (๓) ในรายวิชาเลือกที่วด้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณี อาจจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็วด้ 
 

ข้อ ๑๗ สถานภาพของนักศึกษา 
 ๑๗.๑ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค
การศึกษา ส าหรับภาคฤดูร้อนจะวม่มีการจ าแนกสถานภาพ แต่จะจ าแนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดวป 
 ๑๗.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน        
ภาพรอพินิจ 

 ๑๗.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นวป 
  ๑๗.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพวม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 
๑๗.๒.๑ และให้จ าแนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้ 

  (๑) นักศึกษาที่วด้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และวด้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสองวม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
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 ฐานะชั้นปีของนักศึกษาการเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตที่สอบวด้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่สาขาวิชา
ก าหนด 
 

 ๑๗.๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 (๑) ตายหรือลาออก 

  (๒) ถูกให้ออกหรือวล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๓) วม่วด้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยมิวด้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 (๔) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 (๕) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก 
  (๖) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ 
  (๗) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ 
  (๘) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดวปหลังจาก
วด้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๓ 
  (๙) วม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดวว้ใน ข้อ ๑๗ 
   (๑๐)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

      (๑๑)  คณะกรรมการแพทย์ซึ่ งแต่งตั้ ง โดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และ
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพ่ือรับการบ าบัดรักษา 

  
 ข้อ ๑๘  ระยะเวลาการศึกษาระบบทวิภาค 
  ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา 

 (๑)  หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 



 ๑๐ 

  (๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
                                  (๓)  หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
                      ๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบวม่เต็มเวลา 

(๑)  หลักสูตร ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

(๒)  หลักสูตร ๕ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 

(๓) หลักสูตร ๖ ปี ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาวม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 

๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๔ ปีการศึกษา 
                        ๑๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบวม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาวด้วม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาวม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 ทั้งนี้วม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือป่วยและคณะกรรมการประจ าคณะ
เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
 

ข้อ ๑๙ การลาพักการศึกษา 
 (๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าวด้ลงทะเบียนวปแล้วเป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน   โดยที่รายวิชาที่วด้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะวม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 
 (๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของ    
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา   การลาพักการศึกษาต้องวด้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจ าคณะ เว้น
แต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ในอ านาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติวด้ 

 (๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันวม่วด้ 
 (๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาวม่วด้ 
 (๕) นักศึกษาที่วม่วด้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพัก    
การศึกษา จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 (๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพักการศึกษา       
จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 



 ๑๑ 

 (๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘(๓) ถึงข้อ ๑๘(๖) ต้อง
วด้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการประจ า  คณะ เว้นแต่
กรณีท่ีถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ โดยวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ หรอืป่วย   
 (๘) นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้
ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีวด้ลงทะเบียนเรียนวปก่อนแล้ว 
 (๙) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการ
ประจ า คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน คณะกรรมการ
ประจ าคณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นลาพักการศึกษาเพ่ือรับการบ าบัดรักษา 
 

ข้อ ๒๐  การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ 
๒๐.๑  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา  ต้องวม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ๒๐.๒  การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะต้องวด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และวด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องศึกษา
อยู่ในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้วม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูก
ให้พัก 
 ๒๐.๓ การย้ายคณะหรือสาขาวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาท่ีจะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 
 ๒๐.๔ นักศึกษาที่วด้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา   
  (๑)  มีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะโอนผล
การศึกษาเดิมมาทั้งหมด โดยวม่เปลี่ยนแปลง และการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใช้ในการค านวณด้วย   แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ 
  (๒)  เทียบโอนรายวิชา ตามข้อ ๒๑ และการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
สามารถน ารายวิชาที่เทียบโอนซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ามาค านวณวด้ 
 

ข้อ ๒๑ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นวปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  

ข้อ ๒๒ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษา ๑ ภาค
การศึกษาปกติ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี 
 



 ๑๒ 

ข้อ ๒๓ การส าเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) วม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ตลอดจน
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกวม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญา  ทั้งนี้ คณะหรือสาขาวิชาสามารถก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมวด้โดยวม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  (๑) วด้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ   ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  
  (๒) วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพ
เลือก วม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๓ 
  (๓) วม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 
  (๔) วด้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ครบถ้วน และวม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

 (๕) วด้ด าเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ ๒๕  การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
 ๒๕.๑ นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมวด้ 
 ๒๕.๒  การสมัครขอเข้าศึกษา  ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนก าหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา  พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  และค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรเดิม  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อ่ืน ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งหลักฐาน
ดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย  
 ๒๕.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องวด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า คณะที่นักศึกษาขอ
เข้าศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) วม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกวล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
เพราะความผิดทางวินัย 

 (๒)  วม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๒๕.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

  (๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้เป็นวปตามข้อ ๒๑ 
  (๒)  ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่ววปของหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษามา  
มีมาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาท่ัววปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะวด้รับการยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่ววปในหลักสูตรที่เข้าศึกษา 



 ๑๓ 

ข้อ  ๒๖ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม 
  เพ่ือส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล
เหรียญทองกิตติคุณเรียนดี แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 

 (๑) การพิจารณาให้เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 
คณะละ ๑ เหรียญ  ในแต่ละรอบของพิธีประสาทปริญญาประจ าปีหรือประจ าปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

(๒) ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมวด้แก่ ผู้ที่วด้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง
ที่สุด  และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า  ๓.๕ โดยวม่เคยสอบตกหรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด
ตลอดจนส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดวว้ในหลักสูตร 

(๓)  กรณีที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ผู้มีสิทธิ์วด้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดี
เยี่ยม ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการ ศึกษาสุดท้าย  หากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากันอีก 
ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาย้อนหลังถัดวปตามล าดับ 

 
 ข้อ  ๒๗  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต 
ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๐  ให้มีผลใช้บังคับวด้ต่อวปเท่าที่วม่ขัดหรือแย้งต่อ
ข้อบังคับนี ้ 
 บรรดาการด าเนินการใดท่ีวด้ด าเนินการวปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อวปจนแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี    พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
 ข้อ  ๒๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   และให้มีอ านาจในการออกระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นวปตามข้อบังคับนี้  
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
      พลอากาศเอก 

     (ก าธน  สินธวานนท์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 



 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต 
เร่ือง การเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 

พ.ศ. 2546  
 

 เพื่อให้การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สอดคลอ้งกบัประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และ ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง ขอ้แนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 
2545     ดงันั้นมหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดอ้อกประกาศ เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546”   
ดงัน้ี  
 ขอ้1. ในประกาศน้ีเวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยั
รังสิต 
 ขอ้2.  ผูมี้สิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1 ต้องมีความรู้พื้นฐานตามท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของ
ทบวงมหาวทิยาลยัในระดบัท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน  ดงัน้ี 
2.1.1 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
2.1.2 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
2.2 ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบนัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลกัสูตรท่ีทบวงมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานของ
รัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

2.3 ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนจะตอ้งผ่านการคดัเลือกเขา้มหาวิทยาลยัไดใ้นคณะวิชาท่ี
ต้องการขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีท่ีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย /คณะวิชา
ก าหนด  

                   ขอ้3.    การเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตตอ้งด าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
3.1 หลกัเกณฑก์ารเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตระหวา่งการศึกษาในระบบ 
 3.1.1   ระดบัปริญญาตรี 

(1) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าท่ี
ทบวงมหาวทิยาลยัหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
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(2) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามใน
ส่ีของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 

(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร 
C   หรือแตม้ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

(4) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  

(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนภายในมหาวิทยาลยั ให้ค  านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดรั้บการ
เทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตได ้และของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษาของแต่ละหลกัสูตร/สาขาวิชาท่ี
ศึกษา  

(6) นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศึกษา 
จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา 

(7) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาได้
ไม่เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนกัศึกษาเรียนอยูต่าม
หลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้  

3.1.2  ระดบับณัฑิตศึกษา 
(1) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ี

ทบวงมหาวทิยาลยั หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
(2) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี

ของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 
(3) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีสอบไล่ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร B 

หรือแตม้ระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S 
(4) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศึกษาจะไม่น ามา

ค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนภายในมหาวิทยาลยั ให้ค  านวณแตม้

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดรั้บการ
เทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตได ้และของรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีตอ้งศึกษาของแต่ละหลกัสูตร/สาขาวิชาท่ี
ศึกษา  

(6) นกัศึกษาจะตอ้งใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 1ปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาไม่น้อย
กวา่ 12 หน่วยกิต 
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(7) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษา
ได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่
ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้  

               3.2     หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 

            3.2.1 ระดบัปริญญาตรี 
(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตร และ

ระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวชิาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
(3) ผลการประเมินจะตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ ระดบัคะแนนตวัอกัษร  C หรือ

แตม้ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดบัปริญญาตรี จึงจะให้จ  านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
นั้น แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนนตวัอกัษร และไม่น ามาคิดคะแนนผลการ
เรียน หรือค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

(4) การบนัทึกผลการประเมินให้บนัทึกตามวิธีการประเมินท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

(5) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา 

(6) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษา
ไดไ้ม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่
ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

    3.2.2   ระดบับณัฑิตศึกษา 
(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา  หรือกลุ่มรายวิชาตามหลกัสูตรและ

ระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชาและเกณฑ์การตดัสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

(3) ผลการประเมินจะตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรือ
แตม้ระดบัคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชา จึง
จะใหจ้  านวนหน่วยกิตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิานั้น แต่จะไม่ให้ระดบั
คะแนนตวัอกัษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
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(4) การบนัทึกผลการประเมินให้บนัทึกตามวิธีการประเมินท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

(5) นกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 1ปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวชิาหรือวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตรท่ีเขา้ศึกษาไม่นอ้ย
กวา่ 12 หน่วยกิต 

(6) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่ จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษา
ไดไ้ม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่
ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

 ทั้งน้ี การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอธัยาศยั โอนหน่วยกิตรวมได้ไม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีรับโอน และโอนหน่วยกิตรวมไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีรับโอน 
 ขอ้4. ก าหนดการยืน่ค  าร้องเทียบโอนผลการเรียน 

4.1 ก าหนดการยื่นค าร้องเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหวา่งการศึกษาในระบบ ให้
เป็นไปตามคู่มือการเทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต 

4.2 ก าหนดการยื่นค าร้องขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัให้เป็นไปตามคู่มือการเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต 

 ข้อ5. กรณีวิทยาลัย/คณะวิชา ต้องการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม โดยไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ทบวงมหาวทิยาลยัก าหนด ใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัและแจง้ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
 ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
  
                                             ประกาศ ณ วนัท่ี   11   ธนัวาคม  2546 
      
                                                             
                                                                                                ( ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ) 

                                              อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 



    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 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสติ  

เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญา (เพิ่มเติม) 
 
 ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง  การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา นั้น   เพื่อใหการเทยีบโอนวิชาเรียน
และโอนหนวยกิต ระดบับณัฑิตศึกษา เปนไปดวยความชดัเจน และคงรกัษาไวซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ  
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงออกประกาศเพิ่มเติม เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2550  ใน
หลักเกณฑการเทียบความรูและโอนหนวยกิต ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
 

 ขอ 1. นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต   สามารถเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษา
ในระบบเทานัน้ 
 
 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วนัที่   8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
 
 
 

ดร.อาทิตย  อุไรรัตน 
         อธิการบดี 

 



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์   คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล    นายธเนศ  พงศธี์รัตน์ 

 ผศ.ดร.ธเนศ  พงศธี์รัตน์ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 3140600511xxx 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

 วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่2538  
 ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) มหาวทิยาลยัมหิดล 2549  

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1   งานวจิยั    

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. 

 ฐานขอ้มูล  SCOPUS 
  ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 
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): 4719-
4722. 

 ฐานขอ้มูล SCOPUS  
  ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

4.2 บทความทางวชิาการ/วารสาร  
- 

4.3 เอกสาร/ต ารา/หนงัสือทัว่ไป   
- 

4.4 งานสร้างสรรค ์  
 - 

  



4.5 เอกสารประกอบการสอน   
 4.5.1 Primer design and Restriction Map (ภาคบรรยาย) 
   ส าหรับรายวชิา BMS 323  
   [ชีวสารสนเทศ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย]์ 
 4.5.2 RFLP and DNA Fingerprint และ DNA Sequencing (ภาคบรรยาย) 
   ส าหรับรายวชิา BMS 322 
   [พนัธุวศิวกรรม ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย]์ 
 4.5.3  กรดอะมิโนและโปรตีน (ภาคบรรยาย) 

ส าหรับรายวชิา BCH 201  
[ชีวเคมีพื้นฐาน ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละ
วทิยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง]  

5. รายวชิาท่ีสอน   
1. BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน 4(3-3-8) 
2.  BMS 322 พนัธุวศิวกรรม 3(2-3-6) 
3.  BMS 406 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์ 3(3-0-6)  
4.  BMS 323 ชีวสารสนเทศ   2(1-3-4)
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์   คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล    นางสุธารทิพย ์เรืองประภาวฒิุ 

 ดร.สุธารทิพย ์เรืองประภาวุฒิ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3409900649xxx 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2529  
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 2532 

               ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวทิยาลยัมหิดล 2542 
      4. ผลงานทางวชิาการ  

4.1   งานวจิยั    
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.  

 ฐานขอ้มูล SCOPUS 
  ระดบัชาติ   ระดบันานาชาติ   

4.2 บทความทางวชิาการ/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. 
 ระดบัชาติ   ระดบันานาชาติ 

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. 
 ระดบัชาติ     ระดบันานาชาติ 

  



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. 
  ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

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.  

     ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 
4.2.5    สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ, ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ,  ภูมภสัส์  พุทธ์ผดุงวิพล  

การศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปปไทด์
ออกฤทธ์ิท่ีแยกจากน ้ าหมกัชีวภาพ 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. 
  ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

4.3 เอกสาร/ต ารา/หนงัสือทัว่ไป   
 -  
4.4 งานสร้างสรรค ์
 -  
4.5 เอกสารประกอบการสอน 

4.5.1 Control of metabolism (ภาคบรรยาย) 
 ส าหรับรายวชิา BCH 201  
 [ชีวเคมีพื้นฐาน ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละ

วทิยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง] 
4.5.2 Gel filtration (ภาคปฏิบติัการ) 
 ส าหรับรายวชิา BCH 201  
 [ชีวเคมีพื้นฐาน ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละ

วทิยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง] 



4.5.3 Basic 5 food groups (ภาคบรรยาย) 
 ส าหรับรายวชิา RSU 173  
 [ศึกษาทัว่ไป โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับนกัศึกษาทัว่ไป] 

5. รายวชิาท่ีสอน    
 1. RSU 173 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
 2.  BCH 201 ชีวเคมีเบ้ืองตน้ 4(3-3-8) 
 3.  BMS 442 สัมมนา 2 1(0-3-2) 
 4.  BMS 495 ปริญญานิพนธ์ 4(0-12-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นาย กญั อนนัตสมบูรณ์ 
  ดร.กญั  อนนัตสมบูรณ์ 

2. เลขประจ าตวัประชาชน 3100501691xxx 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั    

 วท.บ. (กายภาพบ าบดั) มหาวิทยาลยัมหิดล 2536 
 วท.ม. (กายวภิาคศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล 2540  

  ปร.ด. (กายวภิาคศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล 2550   
4. ผลงานทางวชิาการ   

4.1   งานวจิยั 
  4.1.1 Suanarunsawat T, Anantasomboon G, Piewbang C. Anti-diabetic and anti-

oxidative activity of fixed oil extracted from Ocimum sanctum L. leaves in 
diabetic rats. Experimental and Therapeutic Medicine. 2016;11(3): 832-840. 

    ฐานขอ้มูล  SCOPUS  
     ระดบัชาติ     ระดบันานาชาติ 
  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. 

    ฐานขอ้มูล  TCI 1 
     ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 
  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. 

    ฐานขอ้มูล  TCI 1 
     ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 
  
  



4.2     บทความทางวชิาการ/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. 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

4.2.2  Tampayak I, Anantasomboon G. การคดักรองรา Trichoderma spp. เพื่อยอ่ย
สลายอาทราซีน. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน คร้ังท่ี 7 (ASTC 2019), มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี. 
Proceedings of the 7th Academic Science and Technology Conference 2019. 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

4.3     เอกสาร/ต ารา/หนงัสือทัว่ไป   
- 

4.4     งานสร้างสรรค ์  
  - 

4.5     เอกสารประกอบการสอน   
4.5.1 Endocrine system (ภาคปฏิบติัการ) 
 ส าหรับรายวชิา ANA100 และ MDS 100  
 [กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

และวทิยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง] 
5. รายวชิาท่ีสอน   

1. ANA 100 กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
2. BMS 103 วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้                             1(1-0-2) 
3. BMS 341 สัมมนา 1 1(0-3-2) 
4. BMS 401 วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณการ 1(0-3-2) 
5. BMS 403 จุลกายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
6. BMS 442 สัมมนา 2 1(0-3-2) 
7. BMS 495 ปริญญานิพนธ์ 4(0-12-6) 

 
  



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์   คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวพตัรา สุนทรฐิติเจริญ 

 ดร.พตัรา สุนทรฐิติเจริญ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน 3100100305xxx 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั   

     วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวทิยาลยัมหิดล 2532 
                              วท.ม. (จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัมหิดล 2537 
                                   ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) มหาวทิยาลยัมหิดล 2548 

4. ผลงานทางวชิาการ  
4.1   งานวจิยั    

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. 

  ฐานขอ้มูล SCOPUS 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

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.   

  ฐานขอ้มูล SCOPUS 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

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. 
ฐานขอ้มูล SCOPUS 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

4.2  บทความทางวชิาการ/วารสาร  
 -  

  



4.3 เอกสาร/ต ารา/หนงัสือทัว่ไป   
 - 

4.4       งานสร้างสรรค ์  
  - 

4.5 เอกสารประกอบการสอน   
 4.5.1 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา (ภาคบรรยาย) 

ส าหรับรายวชิา BMS 339 
[จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์
ชีวการแพทย]์ 

4.5.2 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา (ภาคบรรยาย) 
ส าหรับรายวชิา BMS 339 
[จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์
ชีวการแพทย]์ 

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1. BMS 103 วทิยาศาสตร์ชีวการแพทยเ์บ้ืองตน้    1(1-0-2)

  2. BMS 401  วทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชิงบูรณการ 1(0-3-2) 
 3. BMS 442  สัมมนา 2 1(0-3-2) 
 4. BMS 339 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัประยกุต ์ 3(2-3-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์   คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นายธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ 

 ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3101500309xxx 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

 วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2544 
 วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549  

 ปร.ด. (อณูชีววทิยา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2558 
4. ผลงานทางวชิาการ  

4.1   งานวจิยั    
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. 

  ฐานขอ้มูล SCOPUS 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

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. 

  ฐานขอ้มูล SCOPUS 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

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. 

  ฐานขอ้มูล SCOPUS 
 ระดบัชาติ      ระดบันานาชาติ 

  



4.2 บทความทางวชิาการ/วารสาร   
 4.2.1 ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ. การรักษาโรคมะเร็งดว้ยยาตา้นมะเร็งชนิด TRAIL 

Receptor Agonists (TRAs). วารสารโรคมะเร็ง. 2015;35(4): 176-181. 
   ฐานขอ้มูล TCI   
    ระดบัชาติ    ระดบันานาชาติ 
4.3 เอกสาร/ต ารา/หนงัสือทัว่ไป 

- 
 4.4 งานสร้างสรรค ์

- 
4.5 เอกสารประกอบการสอน 

4.5.1 Digestion (ภาคปฏิบติัการ)  
ส าหรับรายวชิา BCH 201 
[ชีวเคมี ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์
สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง] 

4.5.2 Protein synthesis (ภาคบรรยาย)  
ส าหรับรายวชิา BCH 201 
[ชีวเคมี ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์
สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง] 

4.5.3 Gene regulation (ภาคบรรยาย)  
ส าหรับรายวชิา BCH 201 
[ชีวเคมี ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์
สุขภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง] 

4.5.4 Protein (ภาคบรรยาย)  
ส าหรับรายวชิา RSU173  
[ศึกษาทัว่ไป โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับนกัศึกษาทัว่ไป] 

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1. RSU 173 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
 2.  BCH 201 ชีวเคมีเบ้ืองตน้   4(3-3-8) 
 3.  BMS 406 เทคโนโลยขีองเอนไซม์   3(3-0-6) 
 4.  BMS 322 พนัธุวศิวกรรม   3(2-3-6) 
 5.  BMS 323 ชีวสารสนเทศ   2(1-3-4) 
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