
  

 

 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาชีวนวตักรรม 
(หลกัสตูรนานาชาติ, หลกัสูตรพหวิุทยาการ) 

Bachelor of Science Program 
In Bioinnovation 

(International Program, Multidisciplinary Program) 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2560 

 
  



  

 

สารบญั 
 

หมวด  หน้า 
หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป   ๑ 
หมวดที ่๒ ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร   ๑๑ 
หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร   ๑๓ 
หมวดที ่๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอน และการประเมนิผล   ๔๒ 
หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา   ๕๖ 
หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์และบุคลากร   ๖๐ 
หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสตูร   ๖๓ 
หมวดที ่๘ กระบวนการประเมนิ และปรบัปรงุหลกัสตูร   ๗๒ 
 
ภาคผนวก 

  

ภาคผนวก ๑ ค าอธบิายรายวชิา และตารางเปรยีบเทยีบรายวชิา   ๗๓ 
   - ค าอธบิายรายวชิา   ๗๔ 
   - ตารางเปรยีบเทยีบรายวชิา   ๑๐๔ 
  ตารางที ่๑.๑  เปรียบเทียบรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล       

(ชัน้ปีที่ ๑-๒) กบั University of Sussex ตามแผนการ
ศึกษา (ชัน้ปีที่ ๑) เพื่อแสดงการเทียบเคียงรายวิชา
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัการศึกษาต่อที่ University of 
Sussex ในแบบที ่๒   

๑๐๕ 

  ตารางที ่๑.๒  เปรียบเทียบรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล        
(ชัน้ปีที่ ๓-๔) กบั University of Sussex ตามแผนการ
ศกึษา (ชัน้ปีที่ ๒-๓) เพื่อแสดงรายวชิาของ University 
of Sussex ที่ใช้เทียบเคียง กับรายวิชาของสาขาวิชา      
ชวีนวตักรรม ในแบบที ่๑   

๑๐๘ 

ภาคผนวก ๒ แบบรายงานขอ้มลูหลกัสตูร (MU: Template for Degree Profile)   ๑๑๙ 
ภาคผนวก ๓ ตารางแสดงความสมัพนัธ ์  ๑๒๘ 

ภาคผนวก ๓.๑ ตารางแสดงความสมัพนัธ ์ระหว่างผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสูตร
(PLOs) กบัมาตรฐานผลการเรยีนรู ้๕-๖ ทีต่รงกบัระดบัคุณวุฒริะดบัปรญิญา
ตร ี  

๑๒๙ 

ภาคผนวก ๓.๒ ตารางแสดงความสมัพนัธ ์ระหว่างผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสูตร 
(PLOs) กับคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ (MU Graduates Attributes) 
ของมหาวทิยาลยัมหดิล   

๑๓๓ 

  



  

 

หมวด  หน้า 
ภาคผนวก ๔ ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวชิา กบัผลลพัธ์
การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs)   

๑๓๕ 

ภาคผนวก ๕ รายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   ๑๔๐ 
ภาคผนวก ๖ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล   
๑๔๙ 

 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ
ปรญิญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๒   

๑๕๐ 

 -  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   

๑๖๒ 

 -  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑๖๔ 

 -  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑๖๕ 

 -  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๙   

๑๖๗ 

 - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และ
ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑๖๘ 

 - ประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓   

๑๗๑ 

ภาคผนวก ๗ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓   ๑๗๕ 
ภาคผนวก ๘ ค าสัง่คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร และคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร

วทิยาศาสตรบณัฑติ   
๑๘๒ 

ภาคผนวก ๙ เอกสารลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่างสถาบนั   ๑๘๕ 
ภาคผนวก ๑๐ แนวทางการเทยีบจ านวนหน่วยกติ ระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิล   

กบั University of Sussex   
๑๙๔ 

 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑ 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีวนวตักรรม 
(หลกัสตูรนานาชาติ, หลกัสตูรพหวิุทยาการ) หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหดิล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา  โครงการจดัตัง้ส านกัสาขาวชิาชวีนวตักรรมทีย่ ัง่ยนื 

(School of Sustainable Bioinnovation) 
งานพนัธกจิพเิศษ คณะวทิยาศาสตร ์

 
หมวดท่ี ๑  ข้อมลูทัว่ไป 

 
๑. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม  
(หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ)       

ภาษาองักฤษ  Bachelor of Science Program in Bioinnovation  
(International Program, Multidisciplinary Curriculum) 

 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

แบบท่ี ๑ ภาษาไทย ชื่อเตม็ วทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีนวตักรรม)  
     ชื่อยอ่ วท.บ. (ชวีนวตักรรม)  

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ Bachelor of Science (Bioinnovation) 
ชื่อยอ่ B.Sc. (Bioinnovation) 

แบบท่ี ๒ ภาษาไทย ชื่อเตม็ วทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีนวตักรรม)  
     ชื่อยอ่ วท.บ. (ชวีนวตักรรม)  

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ Bachelor of Science (Bioinnovation) 
ชื่อยอ่ B.Sc. (Bioinnovation) 

     และ 
ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ Bachelor of Science  

(Ecology Conservation and Environment) 
ชื่อยอ่ B.Sc. (Ecology, Conservation and Environment) 

 

๓. วิชาเอก ไมม่ ี
 

๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร  
แบบท่ี ๑  ไมน้่อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกติ 
แบบท่ี ๒  ไมน้่อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกติ   โดย 
 - จ านวนหน่วยกติของมหาวทิยาลยัมหดิล  ไมน้่อยกว่า ๘๘ หน่วยกติ  
 - จ านวนหน่วยกติของ University of Sussex ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ หน่วยกติ (เทยีบได้

เท่ากบั ๖๐ หน่วยกติของมหาวทิยาลยัมหดิล) 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๒ 

๕. รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑ รปูแบบ  
 แบบท่ี ๑  หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี๔ ปี  (เรยีนที่มหาวิทยาลยัมหดิล) ตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 
 แบบท่ี ๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี ตามเกณฑ์ที่  สกอ. ก าหนด (เรียนที่
มหาวทิยาลยัมหดิล ๒ ปี  เรยีนที ่ University of Sussex ๒ ปี) 
       ๕.๒ ประเภทของหลกัสตูร (เฉพาะหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี)  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
 ๕.๓ ภาษาท่ีใช้  ใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรยีนการสอน 
 ๕.๔ การรบัเข้าศึกษา นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษในการสื่อสารไดด้ ี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
 แบบท่ี ๑  เป็นหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัมหดิลโดยเฉพาะ 
 แบบท่ี ๒  เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
University of Sussex, สหราชอาณาจกัร ซึ่งนักศึกษาจะต้องมคีวามรู้ความสามารถตามเกณฑ์ข้อตกลง
ความรว่มมอืในการส่งต่อนกัศกึษา โดย 
  - ชัน้ปีที ่๑-๒ เรยีนที ่มหาวทิยาลยัมหดิล 
  - ชัน้ปีที ่๓-๔ เรยีนที ่ University of Sussex  

  กรณีนักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของ University of 
Sussex นกัศกึษาสามารถท าค ารอ้ง เพื่อขอกลบัมาศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ในสาขาวชิาชวีนวตักรรม      
(แบบที ่๑) ได ้ โดย 
   ๑. ยื่นขอพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษา ณ University of Sussex และ
ไดร้บัผลการศกึษาผ่านตามเกณฑ ์(ขอ้มลูตามตารางเปรยีบเทยีบรายวชิา ระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิล กบั 
University of Sussex) โดยจะคดิจ านวนหน่วยกติตามรายวชิาที่ท า Equivalent ไวร้ะหว่างหลกัสูตรทัง้สอง
แบบ ส่วนการคดิผลการศกึษาจะใชก้ารค านวณผลการศกึษาจากเปอรเ์ซน็ต ์(University of Sussex) เป็นผล
การศกึษาแบบมหาวทิยาลยัมหดิล (ตามทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่๕ ขอ้ ๓ หน้า ๕๖)  
   ๒.  นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเพิม่เติม และมหีน่วยกิตครบถ้วน 
(๑๓๔ หน่วยกติ) ตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการศกึษาแบบที ่๑ 
   ๓.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
 แบบท่ี ๑  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 แบบท่ี ๒  ใหป้รญิญาสองปรญิญา จากมหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๓ 

๖. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร 
๖.๑  เป็นหลกัสตูรใหม ่ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
๖.๒  เริม่ใชใ้นภาคการศกึษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป 
๖.๓  คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์               

ไดพ้จิารณาหลกัสตูรน้ีแลว้ ในการประชุมครัง้ที ่๑/๒๕๖๐  เมือ่วนัที ่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๔  คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล ไดพ้จิารณา

รบัรองหลกัสตูรนี้แลว้ ในการประชุมครัง้ที ่๓/๒๕๖๐  เมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๕  คณะกรรมการประจ ามหาวทิยาลยัมหดิล พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรน้ี ในการประชุม

ครัง้ที ่๑๐/๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๑๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๖  สภามหาวทิยาลยัมหดิล ไดพ้จิารณาอนุมตัหิลกัสตูรน้ี ในการประชุมครัง้ที ่๕๒๑ เมือ่วนัที ่๒๑ 

มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาตใินปีการศกึษา ๒๕๖๒ (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
 ๘.๑ หน่วยงานภาครฐับาล หรือในก ากบัของรฐับาล  เช่น ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ  
ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ  ส านักพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  กรมป่าไม ้ สถาบนัการศกึษา 

- นกัวจิยั 
- นกัวเิคราะหโ์ครงการ หรอืวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตังิาน 
- นักวชิาการในด้านต่างๆ ดงันี้  ด้านสิง่แวดล้อม  ด้านการป่าไม้ปฏบิตัิการ /ด้านการ

พฒันานวตักรรมทีเ่กีย่วกบัป่าไม ้ดา้นนวตักรรมสิง่แวดลอ้ม   
- ภมูสิารสนเทศดา้นป่าไม ้(Geo-Informatics: GIS) 
- ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้
- อาจารย ์
- นกัวทิยาศาสตร ์
- ทีป่รกึษา 

 ๘.๒ หน่วยงานภาคเอกชน ท่ีด าเนินการด้านระบบเศรษฐกิฐชีวภาพ นวตักรรม และ
สงัคม 

- นักวจิยั ในศูนยน์วตักรรม วจิยั และพฒันา เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา ชวีวตัถุ และ
การเกษตร 

- ทีป่รกึษาบรษิทัเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ 
- อาจารยท์ีพ่เิศษ 
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๔ 

- ธุรกจิดา้นการเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farming) หรอืการเกษตรแบบแมน่ย า (Precision 
Agriculture) 

- ผูป้ระกอบการธุรกจิตรวจวเิคราะหต่์างๆ ดว้ยนวตักรรม ในดา้นการแพทย ์การเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร 

 ๘.๓ หน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เช่น  มูลนิธชิยัพฒันา  มูลนิธโิลกสเีขยีว มูลนิธปิิดทอง
หลงัพระ 

- นกัวจิยั และพฒันาสงัคม 
- นกัวชิาการประจ าองคก์ร 

 
๙. ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ล าดบั ช่ือ –นามสกลุ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา) ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา 
สถาบนั/ 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตวั 
บตัรประชาชน 

๑. นาย วรรณพงษ์ 
เตรยีมโพธิ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Physics) 2001 Verginia Tech 3909700106xxx 
 M.Sc. (Physics) 1996 Verginia Tech 

M.Sc. (Applied 
Mathematics) 

1995 มหาวทิยาลยัมหดิล 

B.Sc. (Physics) 1993 มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒. นาย สจุนิดา 

ธนะภูม ิ
ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biomedical 
Science Genetics) 

1995 University of Hawaii 3100500172xxx 

M.Sc. (Biomedical 
Science Genetics) 

1990 University of Hawaii 

B.Sc. (Biology) 1985 มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. นาย ณภศัศรณ์ 

ปัญญาสขุ 
อาจารย ์ Ph.D. (Plant 

Physiology) 
2011 Purdue University 3540400002xxx 

M.Sc. (Botany) 2005 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
B.S. (Biology) 2001 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

๔. นาย ปฐมพล 
วงศต์ระกูลเกตุ 

อาจารย ์ Ph.D. (Biomedical 
Science) 

2011 University of Sheffield 1102000022xxx 
 

B.Sc. (Biology) 2005 มหาวทิยาลยัมหดิล 
๕. นาย ทฏัพงศ์ 

ตุลยานนท์ 
อาจารย ์ Ph.D. (Biological 

Science) 
2016 Virginia Tech 3100100673xxx 

 
B.Sc. (Plant 
Science) 

2004 มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๕ 

๑๐. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน   
แบบท่ี ๑ มหาวทิยาลยัมหดิล จ านวน ๓ คณะ  ไดแ้ก่  
  - คณะวทิยาศาสตร ์(วทิยาเขตพญาไท และวทิยาเขตศาลายา)   
   - คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
  - คณะศลิปศาสตร ์  
แบบท่ี ๒ จ านวน ๒ แห่ง คอื 
 ๑. มหาวทิยาลยัมหดิล จ านวน ๓ คณะ  ไดแ้ก่  
  -  คณะวทิยาศาสตร ์(วทิยาเขตพญาไท และวทิยาเขตศาลายา)   
  -  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
  -  คณะศลิปศาสตร ์  
 ๒. School of Life Science, University of Sussex, Brighton, สหราชอาณาจกัร 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  เศรษฐกจิของประเทศไทยในระยะเวลาทีผ่่านมา มกีารเปลีย่นแปลงจากการใชเ้ทคโนโลยทีี่

ทันสมัยเข้ามาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จนมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากฐานความรู้และ
ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อสรา้งนวตักรรมใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ ซึง่แนวโน้มการพฒันาเศรษฐกิจใน
ลกัษณะเดียวกันนี้ก าลงัเป็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเช่นเดยีวกนั ดงัจะเห็นว่าหลาย
ประเทศมหาอ านาจทัว่โลกหนัมาสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่มลูค่าสนิคา้และเศรษฐกจิของประเทศ 
เนื่องจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑ ไดว้างแนวนโยบายการรวมกลุ่มประเทศต่างๆ 
ในภูมภิาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรขีองอาเซียนกับจนี ญี่ปุ่ น และอินเดีย และการเป็นประชาคม
อาเซยีนในปี ๒๕๕๘ และฉบบัที ่๑๒ ไดมุ้่งเน้นการด าเนินการทีต่อบยุทธศาสตรช์าต ิ “ประเทศไทย มัน่คง 
มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” โดยการ
ปฏริูปเศรษฐกจิกระแสใหม่ ในด้านการปฏริูปเศรษฐกจิชวีภาพ (Bio Economy)  เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ 
และเชิงนวตักรรม (Creative and Cultural Economy) ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกันหลายฝ่าย (Cross Cutting 
Issues) เช่น การปฏริูประบบทรพัยส์นิทางปัญญา  (Intellectual Property System) การสนับสนุนการเงนิ
แก่นักสรา้งสรรค ์นักวจิยั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าผลงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปัญญาไปพฒันาต่อ
ยอดการผลติเป็นสนิค้า/บรกิารสู่ตลาด การเตรยีมบุคลากร/นวตักรที่มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ อาท ิการปฏริูป
ระบบการศึกษา ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา สร้างบุคลากร 
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา เป็นต้น  ซึง่การเปลีย่นแปลงเหล่านี้ส่งผล
กระทบในทางตรงและทางอ้อมต่อผูล้งทุนภายในประเทศทัง้ในภาครฐัและเอกชน ใหเ้กดิการพฒันาในด้าน
การค้นหา ปรบัปรุงและพฒันานวตักรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่าง
ทนัท่วงท ีประกอบกบัจากแนวความคดิ “ประเทศไทย ๔.๐” ของรฐับาลไทย ทีเ่น้นใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบใน
การแข่งขนัทางเศรษฐกจิระดบันานาชาตภิายใต้นวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค์ หลกัสูตรชวีนวตักรรมจงึ
ไดพ้ฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบณัฑติในยุคปัจจบุนั เพื่อน าจดุแขง็ทางทรพัยากรชวีภาพของ
ประเทศเข้าสู่กระบวนการสงัเคราะห์ให้เกิดเป็นนวตักรรม ออกสู่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรอืเจ้าของ
สทิธบิตัร 
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๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
 สถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศไทยในปัจจุบนัก้าวเขา้สู่ยุคที่มคีวามเป็น

นานาชาติและมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น ทัง้เทคโนโลยีทางการสื่ อสาร คมนาคม 
วิศวกรรม การแพทย์ การศึกษาและเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดรับ
เทคโนโลยจีากต่างประเทศมาโดยตลอด และมแีนวโน้มมากขึน้กว่าในอดตีมาก ท าให้ในช่วงเวลา ๑๕ ปีที่
ผ่านมา เทคโนโลยเีหล่านี้มบีทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ โครงสร้างทางสงัคมและ
วฒันธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ท าให้คนไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึงนวตักรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ 
เพื่อใหท้ศิทางการเปลีย่นแปลงสงัคมและวฒันธรรมของประเทศเป็นไปไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 
๑๒.๑  การพฒันาหลกัสตูร 
  จากผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของ

เทคโนโลย ีไปสู่การสร้างนวตักรรม ท าให้ความรู้ทางนวตักรรมกลายเป็นสิง่ส าคญัที่จ าเป็นต้องสร้างให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ตระหนักถึงความส าคญัของ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางการศกึษา วชิาการ และงานวจิยัของนักศกึษา เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความสามารถ และเป็น
ก าลงัส าคญัของการพฒันาประเทศในอนาคต  ดงันัน้ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จงึเปิดหลกัสตูร
วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งบณัฑติที่สามารถน าความรูใ้นสาขา
วทิยาศาสตรชวีภาพและสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง มาประยุกต์และพฒันาเป็นนวตักรรม ทีย่ ัง่ยนื พฒันานักศกึษาให้
เป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์นวตักรรม สทิธบิตัร และพฒันา
เทคโนโลยไีดด้ว้ยตนเอง 

๑๒.๒  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  
  หลกัสูตรชวีนวตักรรม ตอบสนองต่อพนัธกจิของมหาวทิยาลยัมหดิลโดยตรง คอืการ “สรา้ง

บุคลากรที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ เป็นบณัฑติที่มคีวามรู้และทกัษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถ
มองเหน็โอกาส แกปั้ญหา กลา้ท าในสิง่ทีค่ดิใหเ้ป็นไปไดเ้กดิขึน้จรงิ มคีวามสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ด้านวทิยาศาสตร ์ธรรมชาต ิวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ศาสตรด์้านสุขภาพ ศลิป์ และการจดัการ ในการสรา้ง
งานวจิยัทีน่ าไปสู่แนวคดิดา้นนวตักรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และต่อยอดทางธุรกจิได ้ 
บนพืน้ฐานของคุณธรรม เพื่อสงัคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” ดว้ยการส่งเสรมิใหบ้ณัฑติของ
หลกัสูตรสรา้งสรรคน์วตักรรมขึน้บนพื้นฐานความรูท้างชวีภาพอย่างยัง่ยนื ดว้ยคุณลกัษณะของบณัฑติที่มี
ต่อความเข้มแข็งในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ ได้รบัการบ่มเพาะพื้นฐานทางธุรกิจ และการจดัการที่ทันสมยั และวิสัยทัศน์เปิดกว้าง            
จะสามารถผลกัดนัให้บณัฑติของหลกัสูตรฯ มศีกัยภาพในการก้าวขึน้สู่การเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคญั ทัง้ใน
ประเทศ และระดบันานาชาตผิ่านเครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ 
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๗ 

๑๓. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
 ๑๓.๑  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลกัสตูรอ่ืน มีดงัน้ี 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ เปิดสอนโดย 
วศอก ๑๙๕ ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕) คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.มหดิล 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops 3 (2-2-5)  
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ ๒ )๔-๐-๒(  คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 
LAEN 180 English for Academic Purpose I 2 )4-0-2(   
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๒ ๒ )๔-๐-๒(  คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 
LAEN 181 English for Academic Purpose II 2 )4-0-2(   
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ )๔-๐-๒(  คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล 
LAEN 380 Academic Presentations in English 2 )4-0-2(   
วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCBE 101 General Biology I 3 (3-0-6)   (สาขาวชิาทรพัยากรชวีภาพฯ) 

วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป 1 ๑ (๐-๓-๑)  
SCBE 102 General Biology Laboratory I 1 (0-3-1)  
วททช ๓๐๔ ชวีจรยิธรรม ๒ (๒-๐-๔)  
SCBE 304 Bioethics 2 (2-0-4)  
วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCCH 161 General Chemistry 3 (3-0-6)   (สาขาวชิาเคม)ี 

วทคม ๑๘๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑)  
SCCH 189 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)  
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCID 182 Nature and Philosophy of Science 3 (3-0-6) (สหสาขาวชิา) 
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ๓ (๓-๐-๖) คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCMA 161 Technology in Daily Life 3 (3-0-6) (สาขาวชิาคณิตศาสตร)์ 

วทฟส ๑๖๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCPY 160 General Physic Laboratory 1 (0-3-1)   (สาขาวชิาฟิสกิส)์ 
วทฟส ๑๗๗ ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔)  
SCPY 177 Basic Physics 2 (2-0-4)  
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๘ 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ เปิดสอนโดย 
วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCBE 103 General Biology II 3 (3-0-6)   (สาขาวชิาทรพัยากรชวีภาพฯ) 
วททช ๑๐๔ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๑ (๐-๓-๑)  
SCBE 104 General Biology Laboratory II 1 (0-3-1)  
วททช ๑๐๕ สิง่แวดลอ้มโลก ๓ (๓-๐-๖)  
SCBE 105 Global Environment 3 (3-0-6)  
วททช ๒๐๓ พนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  
SCBE 203 General Genetics 3 (3-0-6)  
วททช ๒๐๔ ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑)  
SCBE 204 General Genetics Laboratory 1 (0-3-1)  
วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล ๓ (๓-๐-๖)  
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6)  
วททช ๒๐๘ นิเวศวทิยาทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  
SCBE 208 General Ecology 3 (3-0-6)  
วททช ๒๕๓ พืน้ฐานสู่ความอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด: 

จลุนิทรยีเ์พื่อชวีติทีม่คีุณภาพ 
๓ (๒-๓-๕)  

SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for 
Quality Life 

3 (2-3-5)  

วททช ๓๐๒ ชวีสถติ ิ ๓ (๓-๐-๖)  
SCBE 302 Biostatistics 3 (3-0-6)  
วทวน ๒๖๒ วสัดุนาโน ๓ (๒-๓-๕)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCME 262 Nanomaterials 3 (2-3-5)   (สาขาวชิาวสัดุศาสตรฯ์) 
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยทีางชวีภาพ ๓ (๓-๐-๖)  
SCME 241 Nanobiotechnology 3 (3-0-6)  
วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCBM 281 Biochemistry 3 (3-0-6)   (สาขาวชิาชวีการแพทย)์  
วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑)  
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry 1 (0-3-1)  
วทคม ๑๗๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCCH 172 Organic Chemistry 3 (3-0-6) (สาขาวชิาเคม)ี 
วทคร ๒๐๓ หอ้งปฏบิตักิารศกึษา ๑ (๑-๐-๒) คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCID 203 Laboratory Exploration 1 (1-0-2) (สหสาขาวชิา) 
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๙ 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ เปิดสอนโดย 
วทคณ ๑๙๒ สถติศิาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCMA 192 Statistics 3 (3-0-6) (สาขาวชิาคณิตศาสตร)์ 

วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการ ๓ (๒-๓-๕)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship 3 (2-3-5)   (สาขาวชิาวสัดุศาสตรฯ์) 
วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ๓ (๓-๐-๖)  
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation 3 (3-0-6)  

 
   หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน เป็นรายวชิาทีน่กัศกึษาในหลกัสตูรเลอืกเรยีนในปีที่ ๓ และ ๔ 
มคีวามจ าเพาะต่อสาขาวชิาชวีวทิยานวตักรรม 
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ เปิดสอนโดย 
วทชพ ๔๕๑ หลกัการออกฤทธิข์องยา ๒ (๒-๐-๔) คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCBM 451 Principal Actions of Therapeutic Agent 2 (2-0-4) (สาขาวชิาชวีการแพทย)์  
วทคร  ๓๐๑ นิเวศวทิยาเชงิระบบและอุบตักิารณ์โรค ๓ (๓-๐-๖)   คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล 
SCID 301 Systems Ecology and Disease Emergence 3 (3-0-6)   (สหสาขาวชิา) 
วทคร  ๓๐๒ เทคโนโลยดีา้นยนี ๒ (๒-๐-๔)  
SCID 302 Gene Technology 2 (2-0-4)  
วทคร  ๓๐๓ ชวีสารสนเทศ ๒ (๑-๓-๓)  
SCID 303 Bioinformatics 2 (1-3-3)  
วทคร ๓๐๔ การทดลองทีใ่ชส้ตัว ์ ๑ (๐-๒-๑)  
SCID 304 Animal Experimentation 1 (๐-๒-๑)  
วทคร ๓๐๕ ทกัษะทัว่ไปในการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒)  
SCID 305 Generic Skills in Science Research 1 (1-0-2)  
วทคร ๓๐๖ เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์ ๒ (๐-๔-๒)  
SCID 306 Cell Culture Techniques 2 (0-4-2)  
วทคร ๓๐๘ การประยกุตใ์ชจ้ลุทรรศนศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓)  
SCID 308 Application of Microscopy 2 (1-2-3)  
วทคร ๕๒๐ ศาสตรท์างการสอนและนวตักรรมทาง

วทิยาศาสตรศ์กึษา 
๒ (๒-๐-๔)  

SCID 520 Pedagogy and Innovation in Science 
Education 

2 (2-0-4)  

 
 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวชิาทีเ่ปิดโอกาสให้นักศกึษาเลอืกตามทีต่นเองถนัดหรอืสนใจ 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนไดจ้ากรายวชิาของทุกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๐ 

๑๓.๒  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้ ภาควิชา / หลกัสตูรอ่ืน 
  -ไมม่-ี 

๑๓.๓  การบริหารจดัการ 
  อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรเป็นผู้ดูแล ตดิตาม และประสานงานการเรยีนการสอน และ
การวดัประเมนิผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ในทุกรายวชิามอีาจารยผ์ู้รบัผดิชอบเพื่อจดัท า
รายวชิา ประสานงานกบัอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร เพื่อใหก้ารเรยีนและการสอบเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของรายวชิาและมหาวทิยาลยัฯ 
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๑๑ 

หมวดท่ี ๒  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
๑. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

๑.๑ ปรชัญาของหลกัสตูร 
          มุง่เน้นการพฒันาบณัฑติทีม่คีวามเป็นผูน้ า มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีุณสมบตัขิองนกัวจิยั

และนกัเทคโนโลย ีมคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี มจีรรยาบรรณของทัง้นกัวทิยาศาสตร์ และเจา้ของธุรกจิ 
บณัฑติที่ส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรนี้จะได้รบัความรู้แบบพหุวทิยาการ ทัง้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วทิยาศาสตร์ประยุกต์ วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์ วสัดุศาสตร์ สุขภาพ ศิลปะ และการจดัการ      
ใฝ่เรยีนรู้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มแีนวคดิด้านนวตักรรม สร้างงานวจิยัและ
บูรณาการองคค์วามรูไ้ปสู่การพฒันานวตักรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พฒันาคุณภาพชวีติ และต่อยอดทางธุรกจิ
ได ้บนพืน้ฐานของคุณธรรมและความยัง่ยนืของสงัคม และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิ
 ๑.๒  ความส าคญั 
  สบืเนื่องจากแนวความคดิ “ประเทศไทย ๔.๐” ของรฐับาลไทย ที่เน้นให้เกดิความได้เปรยีบ   
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิระดบันานาชาตภิายใต้นวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค์ หลกัสูตรชวีนวตักรรม
จงึไดพ้ฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของบณัฑติในยุคปัจจุบนั เพื่อน าจุดแขง็ทางทรพัยากรชวีภาพ
ของประเทศเขา้สู่กระบวนการสงัเคราะหใ์หเ้กดิเป็นนวตักรรม ออกสู่ภาคธุรกจิ ผูป้ระกอบการ หรอืเจา้ของ
สทิธบิตัร 
 ๑.๓  วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   
  หลักสูตรชีวนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ในสาขา
วทิยาศาสตรช์วีภาพและสาขาที่เกี่ยวขอ้ง มาประยุกต์และพฒันาเป็นนวตักรรม ที่ย ัง่ยนื พฒันานักศึกษา     
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการและเจา้ของธุรกจิรุ่นใหม ่ หรอืเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถคดิสรา้งสรรคน์วตักรรม สทิธบิตัร 
และพฒันาต่อยอดองคค์วามรู ้และเทคโนโลยไีด ้โดยผลติบณัฑติตาม “คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของ
หลกัสตูร” ดงันี้ 
 ๑)  ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นชวีนวตักรรมในการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อยา่งเป็น
ทีย่อมรบัในฐานะทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการที่มคีุณภาพ
 ๒)  สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้
โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์มมีติคิวามคดิในการต่อยอดนวตักรรมเชงิพาณิชย ์และโอกาสทางธุรกจิ 
 ๓)  แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท างานเชิง
สรา้งสรรค ์คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสู่แนวคดิและสิง่ใหม่ๆ  
 ๔)  ประยุกต์ใชแ้ละเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอืสื่อสารต่างๆไดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสม เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนกัถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ๕)  แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัใน
มติต่ิาง ในการมสี่วนร่วมท างานกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้น าได้อย่างสรา้งสรรค์ สามารถร่วมกนั
แกปั้ญหาใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๖)  มคีวามสามารถเรื่องถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ทรพัย์สินทางปัญญา กฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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๑๒ 

๒. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 หลกัสูตรชวีนวตักรรมมกีารประเมนิผลและปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์
การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสูตรอยู่เสมอเพื่อใหบ้ณัฑติของหลกัสูตรฯ มคีุณลกัษณะพืน้ฐานสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  
 

แผนการพฒันา / 
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ ์ หลกัฐาน / ตวับ่งช้ี 

ปรบัปรุงหลกัสูตรชีวนวตักรรม
ทุก ๕ ปี หรือเมื่อมีหลักเกณฑ์
ใหม่ เพื่ อ ให้หลักสูตรมีความ
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

น าหลักเกณฑ์ใหม่หรือผลการประเมินผลมา
ประกอบการพิจารณาปรบัเปลี่ยนรายวิชาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ มีการรับฟังความเห็นของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร และกรรมการพฒันา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต และ      
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่บีทบาทในหน่วยงานดา้นการ
พฒันาแผนนวตักรรมของประเทศ 

รายวิชาและหลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาให้เข้ากับ
หลกัเกณฑใ์หม่ 

น า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ทศ          
มาประยุกต์กับระบบการสอน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูไดจ้ากทุกที ่

จดัเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลระบบสารสนเทศ และ  
ท ารายวิชาให้อยู่ในรูปเว็บไซต์ ติดตามดชันี
การใชง้านของนกัศกึษา 

มรีะบบการเรยีนแบบออนไลน์และ
รายวิชาอยู่ ในรูปของเว็บไซต์  
วิ เคราะห์ดัชนีการใช้งานของ
นกัศกึษา 

พิจ า รณา เพิ่ม ร ายวิช า ใ หม่            
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  และ      
มีความส าคัญกับความ เ ป็น
นวตักรรม 

ตดิตามทศิทางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และนวตักรรม เพื่อเตรยีมรายวชิาทีส่อดคล้อง
กบันวตักรรมใหม่ 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า ใ ห้ เ ข้ า กั บ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
นวตักรรมทีท่นัสมยั 

ประเมินผลความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ห ลั ก สู ต ร              
ก า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ          
การสอนของอาจารย ์

มกีารจดัการประชุมประเมนิผลความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตร การจัดการ และ
คุณภาพการสอนของอาจารย ์

สรุปและแจ้งผลประเมินผลความ
พงึพอใจของนักศกึษาต่อหลกัสูตร 
การจดัการ และคุณภาพการสอน
ของอาจารยเ์ป็นรายบุคคล 
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๑๓ 

หมวดท่ี ๓  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
๑. ระบบการจดัการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ   

    แบบที ่๑ และแบบที ่๒ ใชร้ะบบการจดัการศกึษาแบบหน่วยกติระบบทวภิาค 
 ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน    
  มกีารจดัการในภาคฤดรูอ้น   
 ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  -ไมม่-ี 
 
๒. การด าเนินการหลกัสูตร 
 ๒.๑  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  จดัการเรยีนการสอนในวนั-เวลาราชการ 

๒.๒  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
  ๒.๒.๑  เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั หรอืเทยีบเท่าระดบัชัน้
ปีที ่๑๒ (Grade 12) ในระบบ K-12 ทีเ่น้นวทิยาศาสตรข์องประเทศทีส่ าเรจ็การศกึษา หรอืสอบผ่านเกณฑ์
การสอบเข้าโดยมคีุณสมบตัติามระเบยีบการสอบคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัมหดิลหรอืคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ๒.๒.๒  ไมม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายหรอืจติใจทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
 ๒.๒.๓  มผีลสอบภาษาองักฤษ ขัน้ต ่าขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

• TOEFL ไมน้่อยกว่า 
Paper-based ๕๐๐ 
Internet-based ๖๑ 
Computer-based ๑๗๓ 

• IELTS มากกว่าหรอืเท่ากบั ๖.๐ 
• MU-TEST มากกว่าหรอืเท่ากบั ๔๕* 
• SAT I (Critical Reading and Writing) มากกว่าหรอืเท่ากบั ๑,๑๐๐ 
และมผีลการสอบเข้าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (๔ วิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิลผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด** 
*ตามเกณฑ ์(เท่ากบัหรอืมากกว่า) ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
** หรอืมผีลผ่านตามเกณฑท์ีก่รรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาไว ้
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๑๔ 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ๒.๓.๑  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร มีความหลากหลายตามสาขาวิชาที่จบ
การศกึษา อาจมคีวามรูพ้ืน้ฐานไมเ่ท่ากนัทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูร  
  ๒.๓.๒  การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากการสอน ต าราและเอกสารการสอน 
ขอ้สอบ และการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด 
 ๒.๔  กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธใ์นการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
๑. นกัศกึษาทีส่มคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูร            

มคีวามหลากหลายตามสาขาวชิาทีจ่บ
การศกึษา อาจมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีไ่ม่เท่ากนั
เมื่อเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 

๑. นกัศกึษาไดร้บัการปรบัพืน้ฐานความรู ้      
ทางวทิยาศาสตรก์่อนเขา้ศกึษา 

 

๒. การใชภ้าษาองักฤษของนกัศกึษา เน่ืองจาก
การสอน ต ารา และเอกสารการสอน ขอ้สอบ 
และการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ
ทัง้หมด 

๒. นกัศกึษาสามารถลงรายวชิาพืน้ฐาน
ภาษาองักฤษเพิม่เตมิตามค าแนะน าของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร 

 
๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จ านวนทีค่าดว่าจะรบั ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
จ านวนสะสม - ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
จ านวนทีค่าดว่าจะจบ - - - ๓๐ ๓๐ 

       หมายเหต ุ: จ านวนนกัศกึษาในแต่ละปีการศกึษาอาจเปลีย่นแปลงได ้
 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 ๒.๖.๑  ความคุ้มทุน / ความคุ้มค่า 

รายรบัต่อคน / ตลอดหลกัสตูร จ านวน ๕๙๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใชจ้่ายต่อคน / ตลอดหลกัสตูรทีจ่ดุคุม้ทุน จ านวน ๓๔๙,๗๓๔ บาท 
จ านวนนกัศกึษาน้อยสุดทีคุ่ม้ทุน จ านวน ๑๕ คน 
จ านวนนกัศกึษาทีค่าดว่าจะรบั จ านวน ๓๐ คน 

๒.๖.๒  การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิต (บาทต่อปีการศึกษา) 
  รายรบั (ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารงุการศึกษา) 

= (จ านวนนกัศกึษาทีค่าดว่าจะรบั x ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่ายต่อภาคการศกึษา) 
= (๓๐ x ๘๕,๐๐๐ x ๗) 
= ๑๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๕ 

 รายจ่ายคงท่ี (FC) 
๑. ค่าตอบแทนผูส้อน  
- ค่าตอบแทนผูส้อน = ค่าตอบแทนอาจารย ์+ ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานสาย

สนบัสนุน 
- ค่าตอบแทนอาจารย ์
 

= (จ านวนหน่วยกติวชิาบรรยาย x ๑,๒๐๐ บาท  
ถวัเฉลีย่ x ๑๕ สปัดาห)์  +  
(จ านวนหน่วยกติวชิาปฏบิตักิาร x ๖๐๐ บาท x  
๑๕ สปัดาห ์x ๓) 

 = (๑๐๕ x ๑,๒๐๐ บาท x ๑๕ สปัดาห)์  +  
(๒๘ x ๖๐๐ บาท x ๑๕ส ัปดาห ์x ๓) 

 = ๑,๘๙๐,๐๐๐ + ๗๕๖,๐๐๐ 
 = ๒,๖๔๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
สายสนบัสนุน 

= (จ านวนหน่วยกติวชิาปฏบิตักิาร x ๖๐๐ บาท x  
๑๕ สปัดาห)์   

 = (๒๘ x ๖๐๐ บาท x ๑๕ สปัดาห)์ 
 =  ๒๕๒,๐๐๐ บาท 
- รวมค่าตอบแทนผูส้อน   = ๒,๖๔๖,๐๐๐ + ๒๕๒,๐๐๐ บาท 
 = ๒,๘๙๘,๐๐๐ บาท   (๑) 
 
๒. ค่าตอบแทน เจา้หน้าที่
ธุรการ   

= ๒๐,๐๐๐ ต่อเดอืน x ๔๒ เดอืน 

 = ๘๔๐,๐๐๐ บาท   (๒) 
๓. ค่าสาธารณูปโภค = (๓,๐๐๐ + ๙,๐๐๐) บาทต่อเดอืน x ๔๒ เดอืน 
 = ๕๐๔,๐๐๐ บาท   (๓) 
๔. ค่าสถานที ่ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง  

= ๕๐ ตร.ม. x ๗๐๐ บาท x ๔๒ เดอืน  
(ประกาศคณะวทิยาศาสตร)์ 

 = ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท  (๔) 
๕. ค่าครุภณัฑ ์ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (๕) 
   
รวม FC = (๑) + (๒) + (๓) + (๔) + (๕) 
 = ๒,๘๙๘,๐๐๐ + ๘๔๐,๐๐๐ + ๕๐๔,๐๐๐ + 

๑,๔๗๐,๐๐๐ + ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 = ๖,๗๑๒,๐๐๐ บาท 
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๑๖ 

 รายจ่ายผนัแปร (VC) 
๑. ค่าวสัดุ = จ านวนนกัศกึษา x ค่าวสัดุเฉลีย่ต่อหวัตลอดหลกัสตูร 
 = ๓๐ x ๓,๕๐๐ 
 = ๑๐๕,๐๐๐ บาท   (๑) 
๒. ค่าใชส้อย = จ านวนนกัศกึษา x ค่าใชส้อยเฉลีย่ต่อหวัตลอดหลกัสตูร 
 = ๓๐ x ๓,๕๐๐ 
 = ๑๐๕,๐๐๐ บาท   (๒) 
๓. ค่าด าเนินการ = รอ้ยละ ๒๐ ของรายรบัทีเ่กบ็จากนกัศกึษา 
 = ๐.๒ x ๑๗,๘๕๐,๐๐๐ 
 = ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท   (๓) 
   
รวม VC = (๑) + (๒) + (๓)  
 = ๑๐๕,๐๐๐ + ๑๐๕,๐๐๐ + ๓,๕๗๐,๐๐๐ 
 = ๓,๗๘๐,๐๐๐  บาท 

 หมายเหต ุ: ค่าใชส้อยและค่าด าเนินการ ไดร้วมค่า Extra Curriculum Activities,  
     Guests / Visitor, Staff Developments    
 
 รายจ่ายรวม  

รวม FC + รวม VC = ๖,๗๑๒,๐๐๐ + ๓,๗๘๐,๐๐๐ 
 = ๑๐,๔๙๒,๐๐๐ บาท 

  
 ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิต  

 = รายจ่ายทัง้หมด / (จ านวนนกัศกึษา x ๔) 
 = ๑๐,๔๙๒,๐๐๐ / (๓๐ x ๔) 

 = ๘๗,๔๓๓  บาท / คน / ปี 
 
 จดุคุ้มทุน  

 = FC / (ค่าเล่าเรยีนตลอดหลกัสตูร – VC) 
 = ๖,๗๑๒,๐๐๐ / (๕๙๕,๐๐๐ – ๑๒๖,๐๐๐) 

 = ๖,๗๑๒,๐๐๐ / ๔๖๙,๐๐๐ 
 = ๑๔ หรอืประมาณ ๓.๑๕   
หมายเหต ุ: ค่าเล่าเรยีนตลอดหลกัสตูร และ VC คดิถวัเฉลีย่ต่อคน 
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๑๗ 

๒.๗  ระบบการศึกษา 
  แบบท่ี ๑    
  แบบชัน้เรยีน  หลกัสูตร ๔ ปี ตามระบบหน่วยกิตทวภิาคของมหาวทิยาลยั ๑ ปี
การศกึษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาปกต ิ(ไมน้่อยกว่า ๑๕ สปัดาห)์ 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
         อื่นๆ (ระบุ) 
  แบบท่ี ๒   
  แบบชัน้เรยีน  หลกัสูตร ๔ ปี ไดร้บัปรญิญาจากสองมหาวทิยาลยั โดยนักศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษาชัน้ปีที ่๒ ในหลกัสตูรชวีนวตักรรมทีม่คีุณสมบตัเิพยีงพอ สามารถเขา้ศกึษาต่อที่ University 
of Sussex ในชัน้ปีที่  ๓ และ ๔ ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ตามเกณฑ์ข้อตกลง  Memorandum of 
Agreement Between Faculty of Science, Mahidol University and University of Sussex (ภาคผนวก ๙) 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
         อื่นๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั 
๒.๘.๑  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบบัที ่๖ พ.ศ. ๒๕๖๐   
๒.๘.๒  ตาม เกณฑ์ข้อ ตกล ง ในก า รส่ ง ต่ อนั กศึกษ าร ะหว่ า งคณะวิทย าศ าสต ร์  

มหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex  (โปรดดตูารางเปรยีบเทยีบรายวชิา ในภาคผนวก ๑) 
 
๓. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 

๓.๑  หลกัสตูร 
 ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 
  แบบท่ี ๑  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกติ 

  แบบท่ี ๒ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกติ โดย 
   - จ านวนหน่วยกติของมหาวทิยาลยัมหดิล  ไมน้่อยกว่า ๘๘ หน่วยกติ  
   - จ านวนหน่วยกติของ University of Sussex ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ หน่วยกติ 

(เทยีบไดเ้ท่ากบั ๖๐ หน่วยกติของมหาวทิยาลยัมหดิล) 
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๑๘ 

 ๓.๑.๒  โครงสร้างหลกัสตูร 
 แบบท่ี ๑    รวม ๑๓๔ หน่วยกิต 
 จดัการศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฎดงันี้  
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๓๑ หน่วยกิต 
 ๑. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์ ๑๐ หน่วยกติ 
 ๒. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร ์ ๑๔ หน่วยกติ 
 ๓. กลุ่มวชิาภาษา ๗ หน่วยกติ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๙๗ หน่วยกิต 
 ๑. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์ ๕๓ หน่วยกติ 
 ๒. กลุ่มวชิาธุรกจิและนวตักรรม ๒๓ หน่วยกติ 
 ๓. กลุ่มวชิาฝึกงานและโครงงานวจิยั ๑๒ หน่วยกติ 
 ๔. กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะ ๙ หน่วยกติ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 

 
 แบบท่ี ๒  รวม ๑๔๘ หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๑-๒ เรียนทีม่หาวิทยาลยัมหิดล  ๘๘  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๒๙ หน่วยกิต 
 ๑. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์ ๑๐ หน่วยกติ 
 ๒. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร ์ ๑๒ หน่วยกติ 
 ๓. กลุ่มวชิาภาษา ๗ หน่วยกติ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๕๖ หน่วยกิต 
 ๑. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์ ๔๕ หน่วยกติ 
 ๒. กลุ่มวชิาธุรกจิและนวตักรรม ๑๑ หน่วยกติ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๓ หน่วยกิต 

 

ชัน้ปีที ่๓-๔ เรียนที ่University of Sussex  ๒๔๐ หน่วยกิต  
(เทียบได้เท่ากบั ๖๐ หน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล) 
ก. หมวดวิชาหลกั (Core Course) 
   (เทยีบเคยีงกบัหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป) 

๑๐๕ หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือกในสาขา (Elective Course)   
   (เทยีบเคยีงกบัหมวดวชิาศกึษาเฉพาะดา้น) 

๑๐๕ หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกอ่ืนๆ (Elective Course)   ๓๐ หน่วยกิต 
 หมายเหตุ : การเทยีบโอนหน่วยกติใชเ้กณฑ์ European Credit Transfer System 
(ECTS)  ๑๕ หน่วยกติเทยีบได ้๔ หน่วยกติของไทย (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ๑๐) 
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๑๙ 

 ๓.๑.๓  รหสัรายวิชาในหลกัสตูร 
  ความหมายของรหสัรายวชิาในหลกัสตูรรหสัวชิา (Course Code)  
  มหาวิทยาลยัมหิดล ก าหนดไว ้๗ หลกั ประกอบดว้ย ตวัอกัษร ๔ ตวั และตวัเลข ๓ 

หลกั ดงันี้ 
 ก.  ตวัอกัษร ๔ ตวั 
  ตวัอกัษร ๒ ตวัแรก  เป็นอกัษรย่อชื่อคณะ / สถาบนัที่รบัผดิชอบจดัการเรยีน
การสอน ไดแ้ก่ 

อกัษรย่อ ช่ือเตม็ 
• ศศ–LA คณะศลิปศาสตร ์
• วศ–EG คณะวศิวกรรมศาสตร ์
• วท–SC คณะวทิยาศาสตร ์

  ตวัอกัษร ๒ ตวัหลงั  เ ป็นอักษรย่อชื่อสาขาวิชา ภาควิชา หรือโครงการ            
ทีร่บัผดิชอบจดัการเรยีนการสอนซึง่มฐีานะเทยีบเท่าภาควชิาของมหาวทิยาลยัมหดิล ไดแ้ก่ 

คณะ / สถาบนั อกัษรย่อ ช่ือเตม็ 
คณะศลิปศาสตร ์ ภอ-EN ภาษาองักฤษ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ อก-IE อุตสาหการ 
วทิยาศาสตร ์  คณ-MA คณติศาสตร ์
 คม-CH เคม ี
 ชว-BI ชวีวทิยา 
 ฟส-PY ฟิสกิส ์
 ชพ-BM ชวีวทิยาการแพทย ์
 ทช-BE ทรพัยากรชวีภาพ 
 นว-IN ชวีนวตักรรม 
 คร-ID สหสาขาวชิา 

 
 ข. ตวัเลข ๓ หลกั 

ตวัเลขหลกัรอ้ย หมายถงึ ปีทีน่กัศกึษาจะตอ้งเรยีน  ยกเวน้ 3 รายวชิา 
ไดแ้ก่  
- ศศภอ ๓๘๐  การน าเสนอผลงาน 
 เป็นภาษาองักฤษ 
- วศอก ๑๙๕  ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน 
- วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม 
เนื่องจากเป็นรายวชิาของหลกัสูตรอื่น ซึ่ง   
มกีารก าหนดภาคการศกึษาที่จดัการเรยีน
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๒๐ 

การสอนแน่นอน และได้พิจารณาเนื้อหา
แลว้ พบว่าไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนของ
นักศกึษาในสาขาวชิาชวีนวตักรรม ในชัน้ปี
ทีต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการศกึษา  

ตวัเลขหลกัสบิ 
และหลกัหน่วย 

หมายถงึ ล าดบัทีก่ารเรยีงรายวชิาในแต่ละหมวดหมู่
ของรายวชิา เพื่อไมใ่หต้วัเลขซ ้าซอ้นกนั 

 หมายเหตุ : การก าหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของหลักสูตร หรือคณะ
วทิยาศาสตร ์และรายวชิาศกึษาทัว่ไป ใหดู้รายละเอยีดจากแต่ละคณะ  หน่วยกติของแต่ละรายวชิาระบุเป็น 
“หน่วยกติรวม (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)” กล่าวคอื ระบุตวัเลขหน่วยกติรวมไวห้น้าวงเลบ็แสดง
จ านวนชัว่โมงของการจดัการเรยีนกสนอาภาคบรรยาย ภาคปฏบิตัิ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อ
สปัดาหต์ลอดภาคการศกึษา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 ๓ (๒-๓-๕)  = ๓ หน่วยกติ (บรรยาย ๒ ชัว่โมง/สปัดาห ์ปฏบิตั ิ๓ ชัว่โมง/สปัดาห ์และศกึษาดว้ย
ตนเอง ๕ ชัว่โมง/สปัดาห์)  หรอืแสดงจ านวนสปัดาห์ทีใ่ช้ในการสอนวชิานัน้ตลอดภาคการศกึษา โดยระบุ
ดว้ยเครือ่งหมาย *ไวห้ลงัตวัเลขกลางในวงเลบ็ ๑ สปัดาหจ์ะคดิเป็น ๑ หน่วยกติ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 ๔ (๐-๔*-๒๐) = ๔ หน่วยกติ (ฝึกปฏบิตั ิ๔ สปัดาห ์และศกึษาดว้ยตนเอง ๒๐ ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

 
  University of Sussex ก าหนดไว ้๕ หลกั ประกอบดว้ย ตวัอกัษร ๑ ตวั และตวัเลข 

๔ หลกั ดงันี้ 
 ก.  ตวัอกัษร ๑ ตวั 
  เป็นอกัษรยอ่ชื่อสาขาวชิา / ภาควชิา ทีร่บัผดิชอบจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
  อกัษรย่อ  ช่ือเตม็ 
  • C, F   หมายถงึ  รายวชิาของ School of Life Science 
  • L   หมายถงึ  รายวชิาของ Department of Economics 
  • N   หมายถงึ  รายวชิาของ Department of Business and  
         Management 
 ข. ตวัเลข ๔ หลกั 
  หมายถงึ  ล าดบัทีก่ารเรยีงรายวชิาในแต่ละหมวดหมูข่องรายวชิา เพื่อไมใ่หต้วัเลข
ซ ้าซอ้นกนั 
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๒๑ 

 ๓.๑.๔  รายวิชาในหลกัสตูร 
 

รายวิชาของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๓๑ หน่วยกิต  
   
 ๑. รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ (๑๐ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 182 Nature and Philosophy of Science 3 (3-0-6) 
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 161 Technology in Daily Life 3 (3-0-6) 
วทคร  ๒๐๓ หอ้งปฏบิตักิารศกึษา ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 203 Laboratory Exploration 1 (1-0-2) 
วศอก ๑๙๕ ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops 3 (2-2-5) 
 
 ๒.  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร ์ (๑๔ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๑๐๕ สิง่แวดลอ้มโลก       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 105 Global Environment 3 (3-0-6) 
วทนว ๑๐๑ การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation 2 (2-0-4) 
วทนว ๑๐๒ การคดิเชงิวจิารณญาณและการตดัสนิใจ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making 3 (3-0-6) 
วทนว ๑๐๓ ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society 3 (3-0-6) 
วทนว ๒๐๑ การสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 201 Creating an Innovation Culture 1 (1-0-2) 
วททช ๓๐๔ ชวีจรยิธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SCBE 304 Bioethics 2 (2-0-4) 
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๒๒ 

 ๓. รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  (๗ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purpose I 2 (2-0-4) 
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purpose II 2 (2-0-4) 
วทนว ๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอทางวทิยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 202 Scientific Communication and Presentation 1 (1-0-2) 
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 380 Academic Presentations in English 2 (2-0-4) 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๙๗ หน่วยกิต  
   
 ๑. รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ (๕๓ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 101 General Biology I 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 102 General Biology Laboratory I  1 (0-3-1) 
วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 103 General Biology II 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๔ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 104 General Biology Laboratory II 1 (0-3-1) 
วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry 3 (3-0-6) 
วทคม ๑๘๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
วทนว ๑๗๑ การสรา้งแบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 171 Modelling and Simulation 2 (2-0-4) 
วทคม ๑๗๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 172 Organic Chemistry  3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๖๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 160 General Physic Laboratory 1 (0-3-1) 
วทฟส ๑๗๗ ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 177 Basic Physics 2 (2-0-4) 
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๒๓ 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๙๒ สถติศิาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 192 Statistics 3 (3-0-6) 
วทวน ๒๖๒ วสัดุนาโน ๓ (๒-๓-๕) 
SCME 262 Nanomaterials  3 (2-3-5) 
วททช ๒๐๓ พนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 203 General Genetics 3 (3-0-6) 
วททช ๒๐๔ ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 204 General Genetics Laboratory 1 (0-3-1) 
วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี  ๓ (๓-๐-๖) 
SCBM 281 Biochemistry  3 (3-0-6) 
วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry 1 (0-3-1) 
วทนว ๒๖๑ ชวีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 261 Fundamental Biophysics 2 (2-0-4) 
วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6) 
วททช ๒๐๘ นิเวศวทิยาทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 208 General Ecology 3 (3-0-6) 
วททช ๒๕๓ พืน้ฐานสู่ความอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด:  

จลุนิทรยีเ์พื่อชวีติทีม่คีุณภาพ 
๓ (๒-๓-๕) 

SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life 3 (2-3-5) 
วททช ๓๐๒ ชวีสถติ ิ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 302 Biostatistics 3 (3-0-6) 
วทนว ๓๙๑ ไมแ้ละวสัดุจากพชื ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 391 Wood and Phytomaterials 2 (2-0-4) 
วทนว ๓๙๒ ชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 392 Synthetic Biology 3 (3-0-6) 
     
 ๒. รายวิชาในกลุ่มวิชาธรุกิจและนวตักรรม  (๒๓ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยทีางชวีภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 241 Nanobiotechnology 3 (3-0-6) 
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยกีารอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นเมอืง ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization 3 (3-0-6) 
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๒๔ 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๒๙๒ ชวีนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry 2 (2-0-4) 
วทนว ๓๐๑ อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ และนวตักรรม ๓ (๒-๓-๕) 
SCIN 301 IoT and Innovation 3 (2-3-5) 
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการ ๓ (๒-๓-๕) 
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship 3 (2-3-5) 
วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation 3 (3-0-6) 
วทนว ๓๐๔ การจดัการนวตักรรมเชงิกลยทุธ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 304 Strategic Management of Innovation 2 (2-0-4) 
วทนว ๓๙๓ วทิยาการแมลงสู่นวตักรรมและชวีธุรกจิ ๓ (๒-๓-๕) 
SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-business 3 (2-3-5) 
วทนว ๔๐๓ สมัมนาทางช ีวนวตักรรม ๑ (๐-๓-๑) 
SCIN 403 Seminar in Bioinnovation 1 (0-3-1) 
  
 ๓. รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกงานและโครงงานวิจยั  (๑๒ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูานเสรมิสรา้ง

ประสบการณ์ทางนวตักรรมและวสิาหกจิ ๑ 
๓ (๐-๙-๓) 

SCIN 203 Internship for Innovation and Entrepreneurship I 3 (0-9-3) 
วทนว ๓๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูานเสรมิสรา้ง

ประสบการณ์ทางนวตักรรมและวสิาหกจิ ๒ 
๓ (๐-๙-๓) 

SCIN 303 Internship for Innovation and Entrepreneurship II 3 (0-9-3) 
วทนว ๓๙๔ โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I 3 (0-9-3) 
วทนว ๔๙๔ โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II 3 (0-9-3) 
 
 ๔. รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ (เลือก ๙ หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร  ๓๐๑ นิเวศวทิยาเชงิระบบและอุบตักิารณ์โรค ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 301 Systems Ecology and Disease Emergence 3 (3-0-6) 
วทคร  ๓๐๒ เทคโนโลยดีา้นยนี ๒ (๒-๐-๑) 
SCID 302 Gene Technology 2 (2-0-1) 
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๒๕ 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร  ๓๐๓ ชวีสารสนเทศ ๒ (๑-๓-๓) 
SCID 303 Bioinformatics 2 (1-3-3) 
วทคร ๓๐๔ การทดลองทีใ่ชส้ตัว ์ ๑ (๐-๒-๑) 
SCID 304 Animal Experimentation 1 (0-2-1) 
วทคร ๓๐๕ ทกัษะทัว่ไปในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 305 Generic Skills in Science Research  1 (1-0-2) 
วทคร ๓๐๖ เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์  ๒ (๐-๔-๒) 
SCID 306 Cell Culture Techniques 2 (0-4-2) 
วทคร ๓๐๘ การประยกุตใ์ชจ้ลุทรรศนศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) 
SCID 308 Application of Microscopy 2 (1-2-3) 
วทชพ ๔๕๑ หลกัการออกฤทธิข์องยา ๒ (๒-๐-๔) 
SCBM 451 Principal Actions of Therapeutic Agent 2 (2-0-4) 
วทนว ๔๙๑ วศิกรรมเนื้อเยือ่ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 491 Tissue Engineering 3 (3-0-6) 
วทนว ๕๐๑ การทตูวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 501 Science Diplomacy 3 (3-0-6) 
วทคร ๕๒๐ ศาสตรท์างการสอนและนวตักรรมทางวทิยาศาสตรศ์กึษา ๒ (๒-๐-๔) 
SCID 520 Pedagogy and Innovation in Science Education 2 (2-0-4) 
      
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  (๖ หน่วยกิต)  

 นักศึกษาสามารถเลอืกรายวชิาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหิดล หรอื
รายวชิาทีเ่ปิดสอนโดยหลกัสตูรชวีนวตักรรม ภายใตค้วามเหน็ชอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
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๒๖ 

รายวิชาของ University of Sussex 
 

 นกัศกึษาทีเ่ลอืกแผนการเรยีนแบบที ่๒ ทีเ่รยีนรายวชิาครบตามจ านวนหน่วยกติทีห่ลกัสูตรก าหนด
ในชัน้ปีที ่๒ และไดร้บัการตอบรบัเขา้ศกึษา ณ University of Sussex ในชัน้ปีที ่๓ -๔ นัน้ มรีายวชิาดงันี้ 
 

 ก. กลุ่มวิชาหลกั (Core Course)  (จ านวน ๑๐๕ หน่วยกิต) 
   (เทยีบเคยีงกบัหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป) 

Course Code Course Name Credit 
C1079 Upland Ecology Field Course  15 
C1113 Conservation in Practice 30 
C1148 Conservation Biology I  15 
C1150 Environmental Research Skills (E&C) 15 
C1151 Conservation Biology II 15 
C7148 Conservation Ecology Field Course 15 

 
 ข. กลุ่มวิชาเลือกในสาขา (Elective Course) (จ านวน ๑๐๕ หน่วยกิต)  

   (เทยีบเคยีงกบัหมวดวชิาศกึษาเฉพาะดา้น) 
Course Code Course Name Credit 
C1024 Advanced Topics in Evolutionary Biology 15 
C1027 Plant Biology, Ecophysiology and Technology 15 
C1110 Animal-Plant Interactions 15 
C1114 Conflict & Cooperation in Social Groups 15 
C1139 Social Insects  15 
C1149 Introduction to Sustainable Development 15 
C1152 Resource Management 15 
C7114 Structural Basis of Biological Function 15 
C7117 Innovation in Bioscience and Medicine 15 
C7127 Life Sciences Final Year Research Project 30 
C7162 Literature Project in Life Sciences 30 
L7032DECO Geographical Information Systems 15 
 
 ค. กลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ  (Elective Course)  

    (จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต) 
Course Code Course Name Credit 
N1049 Management of Innovation 15 
N1535 Leadership Foundations (LEAD) 15 
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๒๗ 

๓.๑.๕   แผนการศึกษา  (จดัเรยีงรายวชิาตามแผนการศกึษา และ IRPM) 
   

 แบบท่ี ๑  
   
 ชัน้ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purpose I  2 (2-0-4) 
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 161 Technology in Daily Life  3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 101 General Biology I 3 (3-0-6) 
วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry 3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๗๗ ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 177 Basic Physics 2 (2-0-4) 
วทนว ๑๐๑ การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation 2 (2-0-4) 
วทนว ๑๗๑ การสรา้งแบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 171 Modelling and Simulation 2 (2-0-4) 
วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 102 General Biology Laboratory I 1 (0-3-1) 
วทคม ๑๘๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
วทฟส ๑๖๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 160 General Physic Laboratory 1 (0-3-1) 
 วชิาเลอืกเสร ี ๒ 
 Free Elective Course 2 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 
      

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๒๘ 

 ชัน้ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๑๐๒ การคดิเชงิวจิารณญาณและการตดัสนิใจ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making 3 (3-0-6) 
วทคณ ๑๙๒ สถติศิาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 192 Statistics  3 (3-0-6) 
วทนว ๑๐๓ ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society 3 (3-0-6) 
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purpose II  2 (2-0-4) 
วทคม ๑๗๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 172 Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 103 General Biology II 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๔ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 104 General Biology Laboratory II  1 (0-3-1) 
วททช ๑๐๕ สิง่แวดลอ้มโลก       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 105 Global Environment 3 (3-0-6) 
 วชิาเลอืกเสร ี ๑ 
 Free Elective Course 1 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 182 Nature and Philosophy of Science 3 (3-0-6) 
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยกีารอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นเมอืง  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization 3 (3-0-6) 
วททช ๒๐๓ พนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 203 General Genetics 3 (3-0-6) 
วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖) 
SCBM 281 Biochemistry  3 (3-0-6) 
วทคร  ๒๐๓ หอ้งปฏบิตักิารศกึษา                                    ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 203 Laboratory Exploration 1 (1-0-2) 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๒๙ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๒๖๑ ชวีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 261 Fundamental Biophysics 2 (2-0-4) 
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 380 Academic Presentations in English 2 (2-0-4) 
วทวน ๒๖๒ วสัดุนาโน ๓ (๒-๓-๕) 
SCME 262 Nanomaterials 3 (2-3-5) 
วททช ๒๐๔ ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 204 General Genetics Laboratory 1 (0-3-1) 
วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry 1 (0-3-1) 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒   
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๒๐๘ นิเวศวทิยาทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 208 General Ecology 3 (3-0-6) 
วศอก ๑๙๕ ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops 3 (2-2-5) 
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยทีางชวีภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 241 Nanobiotechnology 3 (3-0-6) 
วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation 3 (3-0-6) 
วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6) 
วทนว ๒๙๒ ชวีนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ๒ (๒-๐-๔)   
SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry 2 (2-0-4) 
วททช ๒๕๓ พืน้ฐานสู่ความอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด:  จลุนิทรยีเ์พื่อ

ชวีติทีม่คีุณภาพ 
๓ (๒-๓-๕) 

 
SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life 3 (2-3-5) 
วทนว ๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอทางวทิยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 202 Scientific Communication and Presentation 1 (1-0-2) 
วทนว ๒๐๑ การสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 201 Creating an Innovation Culture 1 (1-0-2) 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๓๐ 

 ชัน้ปีท่ี ๒  ภาคฤดรู้อน  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูานเสรมิสรา้ง 

ประสบการณ์ทางนวตักรรมและวสิาหกจิ ๑ 
๓ (๐-๙-๓) 

SCIN 203 Internship for Innovation and Entrepreneurship I 3 (0-9-3) 
 รวม ๓ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๑  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๓๙๒  ชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 392 Synthetic Biology 3 (3-0-6) 
วททช ๓๐๒ ชวีสถติ ิ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 302 Biostatistics 3 (3-0-6) 
วทนว ๓๐๑ อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ และนวตักรรม  ๓ (๒-๓-๕) 
SCIN 301 IoT and Innovation 3 (2-3-5) 
วทนว ๓๐๔ การจดัการนวตักรรมเชงิกลยทุธ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 304 Strategic Management of Innovation 2 (2-0-4) 
 วชิาเลอืกเฉพาะ ๓ 
 Major Elective Course 3 
 วชิาเลอืกเสร ี ๓ 
 Free Elective Course 3 
 รวม ๑๗ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๓๙๑  ไมแ้ละวสัดุจากพชื ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 391 Wood and Phytomaterials 2 (2-0-4) 
วทนว ๓๙๓   วทิยาการแมลงสู่นวตักรรมและชวีธุรกจิ ๓ (๒-๓-๕) 
SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-business 3 (2-3-5) 
วททช ๓๐๔ ชวีจรยิธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SCBE 304 Bioethics 2 (2-0-4) 
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship 3 (3-0-6) 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๓๑ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๓๙๔ โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I 3 (0-9-3) 
 วชิาเลอืกเฉพาะ ๓ 
 Major Elective Courses 3 
 รวม ๑๖ หน่วยกิต 

   
 ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคฤดรู้อน  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๓๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูานเสรมิสรา้ง 

ประสบการณ์ทางนวตักรรมและวสิาหกจิ ๒ 
๓ (๐-๙-๓) 

SCIN 303 Internship for Innovation and Entrepreneurship II 3 (0-9-3) 
 รวม ๓ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๔๐๓  สมัมนาทางชวีนวตักรรม ๑ (๐-๓-๑) 
SCIN 403 Seminar in Bioinnovation 1 (0-3-1) 
วทนว ๔๙๔ โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II 3 (0-9-3) 
 รวม ๔ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 วชิาเลอืกเฉพาะ ๓ 
 Major Elective Courses 3 
 รวม ๓ หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสทุธิแบบท่ี ๑ ๑๓๔ หน่วยกิต 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๓๒ 

 แบบท่ี ๒  
   
 เรียนทีม่หาวิทยาลยัมหิดล  
 ชัน้ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purpose I 2 (2-0-4) 
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 161 Technology in Daily Life 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 101 General Biology I 3 (3-0-6) 
วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry  3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๗๗ ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 177 Basic Physics 2 (2-0-4) 
วทนว ๑๐๑  การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation  2 (2-0-4) 
วทนว ๑๗๑  การสรา้งแบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 171 Modelling and Simulation 2 (2-0-4) 
วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 102 General Biology Laboratory I 1 (0-3-1) 
วทคม ๑๘๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) 
วทฟส ๑๖๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 160 General Physic Laboratory  1 (0-3-1) 
 วชิาเลอืกเสร ี ๒ 
 Free Elective Course 2 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๓๓ 

 ชัน้ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๑๐๒  การคดิเชงิวจิารณญาณและการตดัสนิใจ ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making 3 (3-0-6) 
วทคณ ๑๙๒ สถติศิาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 192 Statistics 3 (3-0-6) 
วทนว ๑๐๓ ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society 3 (3-0-6) 
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purpose II 2 (2-0-4) 
วทคม ๑๗๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 172 Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๓  ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 103 General Biology II 3 (3-0-6) 
วททช ๑๐๔ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 104 General Biology Laboratory II 1 (0-3-1) 
วททช ๑๐๕  สิง่แวดลอ้มโลก ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 105 Global Environment 3 (3-0-6) 
 วชิาเลอืกเสร ี ๑ 
 Free Elective Course 1 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 182 Nature and Philosophy of Science 3 (3-0-6) 
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยกีารอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นเมอืง ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization 3 (3-0-6) 
วททช ๒๐๓ พนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 203 General Genetics 3 (3-0-6) 
วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖) 
SCBM 281 Biochemistry 3 (3-0-6) 
วทคร  ๒๐๓ หอ้งปฏบิตักิารศกึษา ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 203 Laboratory Exploration 1 (1-0-2) 
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๓๔ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๒๖๑ ชวีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 261 Fundamental Biophysics 2 (2-0-4) 
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 380 Academic Presentations in English 2 (2-0-4) 
วทวน ๒๖๒ วสัดุนาโน ๓ (๒-๓-๕) 
SCME 262 Nanomaterials 3 (2-3-5) 
วททช ๒๐๔ ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 204 General Genetics Laboratory 1 (0-3-1) 
วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry 1 (0-3-1) 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 

 
 ชัน้ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๒๐๘ นิเวศวทิยาทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 208 General Ecology 3 (3-0-6) 
วศอก ๑๙๕ ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops 3 (2-2-5) 
วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยทีางชวีภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 241 Nanobiotechnology 3 (3-0-6) 
วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation 3 (3-0-6) 
วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6) 
วทนว ๒๙๒ ชวีนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry 2 (2-0-4) 
วททช ๒๕๓ พืน้ฐานสู่ความอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด: จลุนิทรยีเ์พื่อ

ชวีติทีม่คีุณภาพ 
๓ (๒-๓-๕) 

SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life 3 (2-3-5) 
วทนว ๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอทางวทิยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 202 Scientific Communication and Presentation 1 (1-0-2) 
วทนว ๒๐๑ การสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 201 Creating an Innovation Culture 1 (1-0-2) 
 รวม ๒๒ หน่วยกิต 
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๓๕ 

 เรียนที ่University of Sussex  
 ชัน้ปีท่ี ๓  Autumn Term  
Course Code Course Name Credit 
C1079 Upland Ecology Field Course 15 
C1148 Conservation Biology I 15 
C1149 Introduction to Sustainable Development 15 
C1150* Environmental Research Skills (E&C) 15 
 Total 60 Credit 

เทียบได้เท่ากบัจ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ๑๕ หน่วยกิต  
 

 ชัน้ปีท่ี ๓  Spring Term  
Course Code Course Name Credit 
C1151 Conservation Biology II 15 
C1152* Resource Management 15 
C7117* Innovation in Bioscience and Medicine 15 
C7148 Conservation Ecology Field Course 15 
 Total 60 Credit 

เทียบได้เท่ากบัจ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ๑๕ หน่วยกิต  
 

 ชัน้ปีท่ี ๔  Autumn Term  
Course Code Course Name Credit 
C7114* Structural Basis of Biological Function 15 
C7127* Life Sciences Final Year Research Project 30 
N1535 Leadership Foundations (LEAD) 15 
 Total 60 Credit 

เทียบได้เท่ากบัจ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ๑๕ หน่วยกิต  
 

 ชัน้ปีท่ี ๔  Spring Term  
Course Code Course Name Credit 
C1113 Conservation Practice 30 
L7032DECO* Geographical Information Systems 15 
N1049* Management of Innovation 15 
 Total 60 Credit 

เทียบได้เท่ากบัจ านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลยัมหิดล ๑๕ หน่วยกิต  
  

Grand Total Type 2 240 Credit 
รวมหน่วยกิตสทุธิแบบท่ี ๒ ๑๔๘ หน่วยกิต 

* โปรดดตูารางเปรยีบเทยีบรายวชิาในภาคผนวก ๑ ตารางที ่๑.๒ 
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๓๖ 

หลกัสตูรแบบที ่๒ แบ่งเป็น  
-  ศกึษาชัน้ปีที ่๑-๒ ทีม่หาวทิยาลยัมหดิล   จ านวนหน่วยกติ ไมน้่อยกว่า ๘๘ หน่วยกติ 
- ศกึษาชัน้ปีที ่๓-๔ ที ่University of Sussex จ านวนหน่วยกติ ไมน้่อยกว่า ๒๔๐ หน่วยกติ 
(เทยีบไดเ้ท่ากบั ๖๐ หน่วยกติของมหาวทิยาลยัมหดิล: การเทยีบหน่วยกติทีอ่งักฤษ ๑๕ หน่วยกติ  
เทยีบได ้๔ หน่วยกติของไทย)  (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ๑๐) 

๓.๑.๖ ค า อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า  แล ะก า ร เป รี ยบ เ ที ยบ วิ ช า รหัส วิ ช า  ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลยัมหิดล และ University of Sussex ของหลกัสตูรแบบท่ี ๒ 

 โปรดดตูารางเปรยีบเทยีบรายวชิาในภาคผนวก ๑ ตารางที ่๑.๑ และ ๑.๒ 
 
 ๓.๒ ช่ือ ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

 ๓.๒.๑  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร (โปรดดูรายละเอยีดในภาคผนวก ๕) 
ล าดบั ช่ือ –นามสกลุ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา) ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา 
สถาบนั/ 

ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตวั 
บตัรประชาชน 

๑. นาย วรรณพงษ์ 
เตรยีมโพธิ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Physics) 2001 Verginia Tech 3909700106xxx 
 M.Sc. (Physics) 1996 Verginia Tech 

M.Sc. (Applied 
Mathematics) 

1995 มหาวทิยาลยัมหดิล 

B.Sc. (Physics) 1993 มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒. นาย สจุนิดา 

ธนะภูม ิ
ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biomedical 
Science Genetics) 

1995 University of Hawii 3100500172xxx 

M.Sc. (Biomedical 
Science Genetics) 

1990 University of Hawii 

B.Sc. (Biology) 1985 มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. นาย ณภศัศรณ์ 

ปัญญาสขุ 
อาจารย ์ Ph.D. (Plant 

Physiology) 
2011 Purdue University 3540400002xxx 

M.Sc. (Botany) 2005 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
B.S. (Biology) 2001 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

๔. นาย ปฐมพล 
วงศต์ระกูลเกตุ 

อาจารย ์ Ph.D. (Biomedical 
Science) 

2011 University of Sheffield 1102000022xxx 
 

B.Sc. (Biology) 2005 มหาวทิยาลยัมหดิล 
๕. นาย ทฏัพงศ์ 

ตุลยานนท์ 
อาจารย ์ Ph.D. (Biological 

Science) 
2016 Virginia Tech 3100100673xxx 

 
B.Sc. (Plant 
Science) 

2004 มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๓๗ 

 ๓.๒.๒   อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ล าดบั ช่ือ –นามสกลุ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

๑. น.ส. ปทุมรตัน์ ตูจ้นิดา ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Organic Chemisty)  
The University of Nottingham (1980) 

๒. นาย สทิธวิฒัน์ เลศิศริ ิ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Agricultural Science)  
Tohoku University (1997) 

๓. น.ส. กณัยารตัน์  สไุพบลูยว์ฒัน รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Biotechnology)  
Chiba University (1997) 

๔. นาย วรรณพงษ์ เตรยีมโพธิ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Physics) Virginia Tech (2001) 
๕. นาย สจุนิดา ธนะภมู ิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biological Science -Genetics) 

University of Hawaii (1995) 
๖. นาย ธรีเกยีรติ ์เกดิเจรญิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat (Physical Chemistry)  

University of Innsbruck (1995) 
๗. นาย ณภศัศรณ์ ปัญญาสขุ อาจารย ์ Ph.D. (Plant Physiology)  

Purdue University (2011) 
๘. นาย ปฐมพล วงศต์ระกลูเกตุ อาจารย ์ Ph.D. (Biomedical Science)  

University of Sheffield (2011) 
๙. นาย ทฏัพงศ ์ตุลยานนท ์ อาจารย ์ Ph.D. (Biological Science)  

Virginia Tech (2016) 
 

๓.๒.๓   อาจารยป์ระจ าจากคณะต่าง ๆ  
 -ไมม่-ี 
๓.๒.๔   อาจารยพิ์เศษ 

 หลกัสูตรจะพจิารณาเรยีนเชญิอาจารยพ์เิศษ ทัง้ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูช้ านาญการพเิศษจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ตามความเหมาะสม 
 
๔. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
 ๔.๑  มาตรฐานประสบการณ์เรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

นักศึกษาได้เรยีนรู้การท างานแบบลงมอืปฏิบตัิ ฝึกการท างานร่วมกบัผู้อื่น ได้วธิคีดิ  และ
วางแผนในลกัษณะเดยีวกบัผูป้ระกอบการ หรอืนกัวจิยั ฝึกความรบัผดิชอบและการตรงต่อเวลาเช่นเดยีวกบั
การท างานจรงิ สรา้งเครอืขา่ยส าหรบัธุรกจิหรอืงานวจิยั 

๔.๒  ช่วงเวลา  
 ไมน้่อยกว่า ๔๐ วนัท าการ หรอืประมาณ ๓๒๐ ชัว่โมง 
๔.๓  การจดัเวลาและตารางสอน  
 แบบท่ี ๑  ภาคฤดรูอ้นของปีที ่๒ และ ๓ 
 แบบท่ี ๒  ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาคสนาม และ/หรอื เข้าร่วมกิจกรรมดูงาน

ฝึกงาน ในภาคฤดรูอ้น ที ่University of Sussex หรอืตามทีห่ลกัสตูรฯ ก าหนดในเงือ่นไขรว่มกนั  
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๓๘ 

๔.๔  กระบวนการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๔.๔.๑ การประเมินผล  จะประเมนิจากคะแนนรอ้ยละทีม่าจากการประเมนิ ๔ ส่วน คอื 
  (๑) การประเมนิจากผู้ประกอบการ หรอืเจา้หน้าที่พี่เลี้ยงระหว่างฝึกงาน คดิเป็น
รอ้ยละ ๕๐ 
  (๒)  อาจารยท์ีป่รกึษาการฝึกงาน  คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐ 
  (๓)  รายงานการฝึกประสบการณ์ จดัท าโดยนกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ ๑๕ 
  (๔) การน าเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่า  คดิเป็นรอ้ยละ ๑๕ 
   อาจารย์ที่ปรกึษาการฝีกงานภาคสนาม (หรอือาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) 
รวบรวมสรปุผลการประเมนิ และรายงานผลต่อหลกัสตูรฯ 
 ๔.๔.๒ หลกัเกณฑก์ารประเมิน 
           การประเมนิการบรรลุผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาโดยผูป้ระกอบการ หรอืเจา้หน้าที่
พี่เลี้ยงระหว่างฝึกงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน จะมีการประเมินตาม Program Learning 
Outcomes (PLOs) ทัง้ ๖ ดา้นของหลกัสตูร โดยใช ้Rubrics ตามเกณฑป์ระเมนิของหลกัสตูรฯ 
 ๔.๔.๓ ความรบัผิดชอบของผูป้ระเมินต่อนักศึกษา 
   - ผูป้ระกอบการ หรอืเจา้หน้าที่พี่เลี้ยงระหว่างฝึกงาน  ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน
ของนักศกึษา ทัง้ระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสรจ็สิน้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ตาม
แบบฟอรม์การประเมนิของหลกัสตูรฯ 
   - อาจารย์ที่ปรกึษาการฝึกงาน   ประเมนิผลนักศึกษาหลงัจากเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมนิฟอรม์การประเมนิของหลกัสตูรฯ โดยพจิารณาจากรายงานผลการ
ประเมนิของผู้ประกอบการ หรอืเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง รายงานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และการ
น าเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าของนกัศกึษา 

   ทัง้นี้ การประเมนิการน าเสนอผลการฝึกงานแบบปากเปล่าของนักศกึษา จะมกีาร
ใหค้ะแนนจากผูเ้ขา้ฟังการน าเสนอ (อาจารย์ และนักศกึษาผูเ้ขา้ร่วมฟังทุกคน) และน ามาคดิคะแนน ในการ
ประเมนิผลส่วนน้ีดว้ย 

   กรณี ผลการประเมนิที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั เช่น ระหว่างผู้ประกอบการ 
หรอืเจา้หน้าทีพ่ีเ่ลีย้งฯ และอาจารยท์ีป่รกึษาการฝึกงาน จะมกีารประชุมระหว่างผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อพจิารณาหา
ขอ้สรปุรว่มกนั    
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๓๙ 

 ๔.๔.๔ การให้ผลการศึกษา 
     ผลการศึกษา แสดงด้วยสญัลกัษณ์ A ถึง F ให้คะแนนในระบบร้อยละ (%)  โดย
ก าหนดช่วงคะแนนดงันี้ 

ระดบัผลการเรยีน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 
A ดเียีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
B+ ดมีาก ๗๕-๗๙ 
B ด ี ๗๐-๗๔ 
C+ ค่อนขา้งด ี ๖๕-๖๙ 
C ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
D+ พอใช ้ ๕๕-๕๙ 
D ผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า ๕๐-๕๔ 
F ต ่ากว่าเกณฑ ์ ๐-๔๙ 

 
   กรณนีกัศกึษาไดร้บัผลการศกึษา เป็น  F ใหด้ าเนินการดงันี้ 

   ๑. น าผลการประเมนิทัง้ ๔ ส่วน มาวเิคราะห ์เพื่อดูระดบัคะแนนในหวัขอ้ทีไ่ม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิ และการประชุมระหว่างผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ เพื่อพจิารณาหา
ขอ้สรปุรว่มกนั 

   ๒. แจง้ผลการประเมนิใหน้ักศกึษารบัทราบ และแก้ไขในหวัขอ้ทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ โดยการมอบหมายงานในส่วนทีไ่มผ่่านการประเมนิ 
 
๕. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั* 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ 
เป็นโครงการที่เสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ในการน า

ความคดิสรา้งสรร และรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่ได้รบั
จากการศกึษา มาบูรณาการกบัศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งด้านต่างๆ มาพฒันาเป็นโครงงาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอยู่    
ในรูปแบบของงานวิจยั และการสร้างนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่มุ่ งผลให้นักศึกษามีความเท่าทนั          
ต่อเหตุการณ์ มคีวามคดิและทกัษะในการวางแผนและการจดัการ ได้ตามข้อก าหนดและปัจจยัที่มอีย่าง
เหมาะสม ทัง้ดา้นทรพัยากร เทคโนโลย ีเวลา และการลงทุน นกัศกึษาสามารถเลอืกโครงงานในรปูแบบของ
งานวจิยั การพฒันาชิ้นงาน โปรแกรม ผลติภณัฑ์ สทิธบิตัร หรอือื่นๆ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีภายใต้การดูแลและให้ค าปรกึษาของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มกีารเขยีนรายงานเป็นรูปเล่ม และ
น าเสนอผลงานแบบปากเปล่าทัง้ในขัน้ตอนการน าเสนอแผนงานและผลสมัฤทธิจ์ากการท าโครงการวจิยั 
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๔๐ 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑.  นักศกึษาสามารถตัง้ค าถาม ตัง้สมมตฐิาน ออกแบบและท าการทดลองได ้หรอืสามารถ

พฒันาผลติภณัฑ ์หรอืสทิธบิตัร ดว้ยพืน้ฐานความรูท้างชวีวทิยาได้ 
๒. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย มกีารตดิต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานความกา้วหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
๓.  สามารถน าเสนอผลงาน เขยีนรปูเล่ม รา่งสทิธบิตัร หรอืผลติสื่อไดอ้ยา่งเหมาะสม เคารพ

ในลขิสทิธิ ์ไมข่โมยความคดิของผูอ้ื่นหรอืการลอกเลยีนวรรณกรรม 
๕.๓ ช่วงเวลา 

  แบบท่ี ๑ ระหว่างชัน้ปีที ่๓ ถงึชัน้ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๒   
ชัน้ปีท่ี ๓ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑ นกัศกึษาเริม่ปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษา เกีย่วกบัแนวทางการท า

โครงงาน แนวคิดการท าโครงงานของนักศึกษาอาจเกิดจาก
ความคดิสรา้งสรรค ์ต่อยอดของนกัศกึษา ทีไ่ดจ้ากการทีน่กัศกึษา
ไปศกึษาดูงาน หรอืไปฝึกปฏบิตังิานระยะสัน้ในภาคฤดูรอ้นหลงั
จบภาคการศึกษาของชัน้ปีที่ ๒ แล้วน ามาเสนอต่ออาจารย์             
ทีป่รกึษา เพื่อหารอืและขอรบัการแนะน าเรือ่งโจทยว์จิยั 

  - ภาคการศึกษาท่ี ๒ นักศึกษาลงทะเบียนวิชาโครงงานวิจัย มีการค้นคว้าข้อมูล            
ที่เกี่ยวข้อง และเริม่ปฏบิตัิงานโดยที่อาจารย์ที่ปรกึษามบีทบาท   
ได้ทัง้การแนะแนวทาง การดูแลงานวิจัยด้วยตัวเอง หรือ             
ส่งนกัศกึษาใหก้บัอาจารย ์ในสถาบนัวจิยั หรอืบรษิทัอื่น ทีม่คีวาม
สนใจสอดคลอ้งกนัหรอืมคีวามรว่มมอืดา้นงานวจิยัรว่มกนัได้ 

  - ภาคฤดรู้อน นักศึกษาลงทะเบียนวิชาฝึกงาน โดยสามารถเลือกการฝึกงาน   
เต็มตวั หรอืเลอืกเริม่การปฏบิตัโิครงงานโดยถอืว่าเทยีบเท่าวชิา
ฝึกงาน 

ชัน้ปีท่ี ๔ 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๑ นักศึกษาด าเนินโครงงานจนส าเร็จ เขียนรูปเล่ม และน าเสนอ    

ปากเปล่า 
  - ภาคการศึกษาท่ี ๒ นักศกึษาลงทะเบยีนวชิาเลอืกที่สนใจ และเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิา    

ชวีนวตักรรม  จดัท าโครงงานการศกึษากรณพีเิศษ  จดัท ารายงาน
สรปุส่ง ตามเงือ่นไขของรายวชิา 

  แบบท่ี ๒  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของ University of Sussex 
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๔๑ 

 ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
  แบบท่ี ๑ 
   ชัน้ปีที ่๓  จ านวน  ๓  หน่วยกติ 
   ชัน้ปีที ่๔  จ านวน  ๓  หน่วยกติ 
  แบบท่ี ๒ 
   ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของ University of Sussex 
 ๕.๕  การเตรียมการ 
  ๑.  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเรื่องโครงงาน มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ก าหนดวตัถุประสงค ์และวางเป้าหมายของสิง่ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  ๒.  อาจารย์ที่ปรกึษาติดต่อหาที่ปรึกษาโครงงานที่เหมาะสมให้ ซึ่งไม่จ ากัดว่าต้องเป็น
อาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยัมหดิล โดยอาจเป็นโจทยว์จิยัตามความตอ้งการของภาคเอกชน 
  ๓.  นักศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และวางแผนปฏิบตัิงานร่วมกับที่ปรกึษา
โครงงาน เริม่การปฏบิตั ิและบนัทกึผล  
  ๔.  มกีารรายงานความกา้วหน้าอย่างต่อเนื่องกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
  ๑.  ทีป่รกึษาโครงงานประเมนิผลการปฏบิตังิานของนักศกึษาดว้ยแบบประเมนิผล โดยการ
ประเมนิผลจะมกีารประเมนิตาม Program Learning Outcomes (PLOs) ทัง้ ๖ ด้านของหลกัสูตร โดยใช้ 
Rubrics ตามเกณฑป์ระเมนิของหลกัสตูร 
  ๒.  จดัตัง้กรรมการประเมนิผลการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า โดยเปิดใหบุ้คคลภายนอก
เขา้รว่มรบัฟังได ้
 ๓. ใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงาน 
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๔๒ 

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 
 
๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา (Development of Student Characteristics)  

เมื่อพจิารณาจาก PLO ทัง้ ๖ ประการซึ่งทางหลกัสูตรได้ยดึหลกัปรชัญาการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พฒันาบณัฑติที่มคีวามเป็นผู้น า มคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์ มคีุณสมบตัิของนักวิจยัและนักเทคโนโลยี         
มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี มจีรรยาบรรณของทัง้นักวทิยาศาสตร์ และเจา้ของธุรกจิ บณัฑติที่ส าเรจ็
การศึกษาจากหลักสูตรนี้จะได้ร ับความรู้แบบพหุวิทยาการ ทัง้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
วทิยาศาสตร์ประยุกต์ วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์ วสัดุศาสตร์ สุขภาพ ศิลปะ และการจดัการ ใฝ่เรยีนรู้ 
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มแีนวคดิดา้นนวตักรรม สรา้งงานวจิยัและบรูณาการองค์
ความรูไ้ปสู่การพฒันานวตักรรม เพื่อแกไ้ขปัญหา พฒันาคุณภาพชวีติ และต่อยอดทางธุรกจิได ้ บนพืน้ฐาน
ของคุณธรรมและความยัง่ยนืของสงัคม และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ นัน่คอืหลกัสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรมนี้ จะสามารถผลติบณัฑติที่มคีวามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้บริบทความเป็นมืออาชีพที่เป็น Master Learner ที่บูรณาการของความเป็น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ Entrepreneurial Mind & Competencies ซึ่งถือเป็นความแตกต่างและ        
อตัลกษณ์ของหลกัสตูรน้ี ทีย่งัไมม่หีลกัสตูรไหนในประเทศไทยม ีและน่าจะเป็นเพยีงไมก่ีห่ลกัสตูรในโลกนี้ 

โดยภาพรวมของหลกัสูตรจะจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เน้นกลยุทธ์การสอน
แบบเชงิรกุ (Active Learning) การมสี่วนรว่ม (Class Engagement) และความหลากลาย โดยจะสรา้งโอกาส
ให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative and Cooperative Learning) โดยเฉพาะเพื่อการ
แกปั้ญหา และการสรา้งสรรคช์ิน้งาน 

 
คณุลกัษณะพิเศษ 
(Characteristics) 

กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(Teaching Strategies and Student Activities) 

๑. มวีฒันธรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้น
กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์          
ทีส่ามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้      
ทางวทิยาศาสตรช์วีภาพมาสรา้ง       
เป็นนวตักรรมได ้(Bioinnovation 
Culture and Creative Mind) 

     (PLO 1 & 3) 

การจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นสร้างแรงบนัดาลใจและเหน็ความส าคญัของนวตักรรม
จนผู้เรียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่การลงมือ
ปฏบิตัใินการสรา้งสรรคช์ิน้งาน ตวัอย่างแนวทาง ไดแ้ก่ 
- การระดมความคดิ (Brainstorming) 
- การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion)  
- การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา (Case-based Learning) 
- การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

๒. มุ่งเน้นการสรา้งงานวจิยัทีเ่ป็น 
Demand Driven ก่อใหเ้กดิ               
ชวีนวตักรรมเพื่อตอบสนอง       
ความตอ้งการ แกไ้ขปัญหาต่อยอด
ทางธุรกจิได ้(Entrepreneurship 
Culture)  

     (PLO 2 & 5) 

การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงานวจิยั ตวัอย่างแนวทาง ไดแ้ก่  
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยการฝึกงานกบัผูป้ระกอบการ (ส าหรบัแบบที ่๒          
ใหพ้จิารณาตามทีห่ลกัสตูรฯ ก าหนดในเงื่อนไขรว่มกนั) 

 - การเรยีนรูโ้ดยออกแบบส าหรบัตนเอง (Self-directed Learning) 
 - การจดัสมัมนา (ส าหรบัแบบที ่๒ ใหพ้จิารณาจากขอ้มลูของการเทยีบเคยีง
รายวชิา) 
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๔๓ 

คณุลกัษณะพิเศษ 
(Characteristics) 

กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(Teaching Strategies and Student Activities) 

๓. เรยีนรูต้ลอดชวีติ เปิดรบัความรูแ้ละ
วทิยาการใหม่ๆ มคีวามสนใจในการ
เสาะแสวงหา คน้ควา้และตดิตาม
ความกา้วหน้า โดยเฉพาะสาระ
ต่างๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและชวีนวตักรรม           
อยู่เสมอ (Lifelong Learning with 
Inquiry Mind and Science, 
Technology, and Bioinnovation 
Engagement) 

     (PLO 2, 3, 4) 

การจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นการสรา้งทกัษะการเรยีนรูเ้พื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 - การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ (Inquiry-based Learning) 
 - การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion)  
คดิเดีย่ว : คดิคู่ : แลกเปลีย่นความคดิ (Think Pair Share) 
 

๔. แสดงออกถงึความรบัผดิชอบ       
ต่อตนเองและสงัคม โดยฉพาะดา้น 
ความมัน่คงยดึมัน่ในคุณธรรม 
ความซื่อสตัย ์เสยีสละ (Personal 
Accountability & Social 
Awareness) 

     (PLO 5) 

การจดัการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบตัิเพื่อสร้างปฏิสมัพันธ์กบัผู้เกี่ยวข้อง 
ชุมชน และสงัคม ในการสรา้งลกัษณะพเิศษ 
 - การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion)  
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา (Case–based Learning) 
 - การใหบ้รกิารต่อชุมชนหรอืสงัคม เช่น กจิกรรมจติอาสา  

๕. สามารถตอบสนองและปรบัตวัเขา้
กบัการเปลีย่นแปลงของโลกได้
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ และ
สามารถเป็นผูน้ าเพื่อสรา้งการ
เปลีย่นแปลงได ้โดยเฉพาะโดยการ
ประยุกตใ์ชค้วามรูค้วามสามารถ
ดา้นชวีนวตักรรม (Effective 
Response to Change & Good 
Change Agent Leader) 

     (PLO 3) 

การจดัการเรยีนรู้โดยเน้นการสร้างความเป็นพลเมอืงโลกและสร้างความเป็น
ผูน้ า (Leadership)  
 - การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion)  
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา (Case–based Learning) 
 - การใหบ้รกิารต่อชุมชนหรอืสงัคม เช่น กจิกรรมจติอาสา  
 - การดงูานและฝึกงาน (Internship) 
 

๖.  เขา้ใจกฎหมายและจรยิธรรมในการ
ประกอบธุรกจิ การคา้ระหว่าง
ประเทศ ทรพัยากรชวีภาพ และ     
ชวีนวตักรรม (Strong Work Ethic 
and Bioresource & Bioinnovation  
Related Law)  

     (PLO 6) 

 - การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion)  
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา (Case–based Learning) 
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 - การสมัมนา และเสวนา 

๗.  น าเสนอผลงานและสือ่สารได ้       
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ     
ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และ   
อย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective 
Communication & 
Internationalization) 

     (PLO 4 & 6) 

 - การสมัมนา และเสวนา 
 - การท า Focus Group 
 - โตว้าท ี(Debate)  
 - การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
 - การฝึกงาน (Internship) 
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๔๔ 

๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  (Learning Outcome Development) 
เมื่อพิจารณาจากผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์การจดัการเรียนรู้ 

(Teaching Strategies, TSs)  และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียน (Evaluating Strategies, ESs) โดย       
มุ่งที่การท าให้ทัง้สามปัจจยัมคีวามสอดคล้องและสอดรบักัน (Alignment) นัน้สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี้      
โดยจะไดแ้สดงเป็นตารางสรปุประกอบเพื่อความชดัเจน 

เมื่อพจิารณาจากรายวชิาตัง้แต่ระดบัชัน้ปีที่ ๑ จนถงึชัน้ปีที่ ๔ จะพบว่า ความลกึซึ้งของรายวชิา     
จะเริม่จากระดบัพืน้ฐาน (Basic) ซึง่จะพบเป็นส่วนใหญ่ในวชิาระดบัปี ๑ แลว้จงึเพิม่ความซบัซอ้นและความ
ลกึซึง้ทัง้เนื้อหาวชิาภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิป็นระดบัปานกลาง (Intermediate) ในชัน้ปีที ่๒-๓ และระดบั
กา้วหน้า (Advance) ในชัน้ปีที ่๓-๔  ดงันัน้เมือ่พจิารณาจาก PLOs, ESs และ  TSs  จะพบว่า 

PLO 5 ซึง่เกี่ยวขอ้งกบั ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม (TQF 1: Moral)  การมลีกัษณะอนัพงึประสงค์   
ที่อยู่รอดในสงัคมนี้ได้  ซึ่งเป็นทกัษะในหมวด Generic Skills การจดัการของหลกัสูตรจะมคีรบทุกชัน้ปี     
ซึง่จะมปีรากฎทัง้ในวชิาศกึษาทัว่ไปซึง่เน้นใหพ้ฒันาและส่งใหผู้เ้รยีนมคีวามเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ และอยู่ได้
ในสงัคมแห่งความแตกต่างและพลวตัสูง ชุดรายวชิาเกอืบทุกรายวชิาได้สอดแทรกสิง่เหล่านี้เขา้ไปไม่มาก     
ก็น้อย และขึ้นอยู่กับกระบวนการสอน  ซึ่ง TSs  ที่ใช้จะแตกต่างกันไปอย่างหลากหลาย ตัง้แต่ Active 
Lecture ไปจนถึง Active Learning ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)  จนถึง 
PBL และ Internship ตัวอย่างเช่น ส าหรบัรายวิชา เช่น SCID 182 Nature and Philosophy of Science 
และ SCIN 101Creative Thinking and Innovation ที่สามารถสอนได้ตั ้งแ ต่การเริ่มปูพื้นด้วยการ 
Brainstorming, Think-Pair-Share ผสมผสานกบั Active Lecture เป็นต้น  ซึ่งอาจจะพจิารณาว่าเป็นระดบั 
Introduce (I) ซึ่งในรายวชิาที่ระดบัสูงขึน้นัน่คอื ระดบัที่ขึน้ต้นด้วย ๒, ๓ หรอื ๔ การจดัการเรยีนการสอน    
กจ็ะเน้นวธิทีีอ่าศยักระบวนการ Collaborative และ Cooperative  มากขึน้ เช่น Case-based หรอื Problem-
based หรอืการท า Senior Project และ Internship นัน่คือ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีน (Evaluating 
Strategies, ESs) ก็จ าเป็นต้องมี Structure ที่ซบัซ้อนและละเอียดขึ้น  ต้องประกอบด้วยทัง้ Direct และ 
Indirect Measures  โดยเฉพาะแบบ Direct Measure ส าหรบัโครงงานฝึกงาน หรอืกรณีศกึษา ต่างๆ ต้อง
อาศยั Rubrics ที่มคีวามชดัเจน และวดัได้อย่างแม่นย า ทัง้ Product  และ Process  อกีทัง้สามารถท าการ 
Self, Peer, และ Instructor Assessments  (ดูตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ มาตรฐานผล
การเรยีนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลพัธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวงัของหลกัสตูร  (PLOs) และ ตารางแสดงวธิกีารสอน และวธิกีารประเมนิผล เพื่อประเมนิผลลพัธก์าร
เรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสตูร (PLOs) 

PLO 6 ซึ่งเป็นลักษณะที่สะท้อนถึง Specific Competences ที่สะท้อนลักษณะด้าน Knowledge 
(TQF 2) และดา้นการสื่อสาร Communication (TQF 4) ดว้ยหลกัสตูรมแีนวทางในการสรา้งบณัฑติทีม่คีวาม
รอบรู้ รู้จรงิและสามารถสื่อสารได้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม อนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรูเ้ต็มศกัยภาพและมปีระสทิธภิาพสูงสุด ผู้สอนจงึควรต้องค านึงถงึ องค์ประกอบและปัจจยั
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจดัการสอน กล่าวคอื การครอบคลุมวตัถุประสงค์เชงิเนื้อหาหรอืไม่  แบ่งเนื้อหา
ส าหรบัสอนใน แต่คาบเรยีนอย่างไร การจดัล าดบัเนื้อหา วธิกีารจดัการเรยีนการสอน  ผู้เรยีน: จ านวน  
ประสบการณ์ พื้นความรู้  ความสนใจ ความคาดหวงั  สื่อการสอน  หนังสอื ต ารา และสารสนเทศ  การ
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๔๕ 

ประเมนิผล: มคีวามสอดรบักบัวตัถุประสงค์หรอืไม่  ซึ่งสิง่เหล่านี้ลว้นเป็นปัจจยัที่จะบรรลุ CLO และ PLO 
ทัง้สิน้ รปูแบบการวดัประเมนิผลดา้นความรูม้หีลากหลาย ตวัอย่างดงัตารางขา้งล่างเป็นการวดัประเมนิโดย
ใชก้ารน าเสนอปากเปล่า  

 
ตวัอย่าง Rubrics การให้คะแนนน าเสนอปากเปล่า 

 
การวดัผลการเรียนรู้   
 - ตวัชีว้ดั และเกณฑ ์ ใชค้ะแนนดา้นการน าเสนอ และ คะแนนสอบยอ่ยเป็นตวัชีว้ดัหลกั ดว้ย
อตัราส่วน (๗๐:๓๐) แสดงระดบัผลการเรยีนรูเ้ป็น ๘ ระดบั ดงันี้ 

 
ระดบัผลการเรยีน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นรอ้ยละ 

A ดเียีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
B+ ดมีาก ๗๕-๗๙ 
B ด ี ๗๐-๗๔ 
C+ ค่อนขา้งด ี ๖๕-๖๙ 
C ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
D+ พอใช ้ ๕๕-๕๙ 
D ผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า ๕๐-๕๔ 
F ต ่ากว่าเกณฑ ์ ๐-๔๙ 
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๔๖ 

 - วธิกีารใชแ้บบทดสอบส าหรบัการสอบย่อย และการน าเสนอโดยใช้ Rubrics การใหค้ะแนนตาม
ตารางขา้งล่าง 
 
เกณฑก์ารประเมนิ Rubrics การน าเสนอโครงงาน 

เกณฑ ์
การประเมิน 

ระดบัดี ระดบัปานกลาง 
 

 ควรปรบัปรงุ คะแนน 
จากผูส้อน 

มลัตมิเีดยี 
หรอืสือ่ 

(๑๐ คะแนน) 

 การน าเสนอ มกีาร
เรยีงล าดบัด ี สรา้งสรรค ์ 

 มสีว่นประกอบ ความ
เป็นมา วตัถุประสงค ์                 
วธิกีารศกึษา ผลารศกึษา  
สรุปผลการศกึษา       
แนวทางแกไ้ขปัญหา    
และขอ้เสนอแนะ 

 มแีหล่งอา้งองิขอ้มลูครบ
หรอืเกอืบครบ   

          

 การน าเสนอ มกีาร
เรยีงล าดบัเป็นบางสว่น 
และแสดงความคดิ
สรา้งสรรคน้์อย 

 สว่นประกอบของภาพ
สไลดไ์ม่ครบ และ          
ทีส่ าคญัสว่นประกอบ      
ทีส่ าคญัขาดไปบางสว่น 

 มแีหล่งอา้งองิขอ้มลูน้อย              
 

 การน าเสนอไม่เรยีงล าดบั  
และแสดงความคดิ
สรา้งสรรคน้์อย 

 สว่นประกอบของภาพ
สไลดไ์ม่ครบ และ
สว่นประกอบส าคญั
หายไปสว่นใหญ่ 

 ไม่มแีหล่งอา้งองิขอ้มลู 
 

 

 (๗-๑๐ คะแนน) 
 

(๕-๗ คะแนน) (๑-๔ คะแนน)  

เน้ือหา 
(๒๐ คะแนน) 

 แสดงถงึความเขา้ใจได้
ชดัเจนถูกตอ้ง ทุกสว่น
หรอืเกอืบทุกสว่น 

 มกีารวเิคราะห ์และ
แสดงการใชค้วามรู ้    
มาวเิคราะหไ์ด ้และ
น าเสนอความคดิ     
อย่างสรา้งสรรค ์

 

 แสดงถงึความเขา้ใจ     
ไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง
บางสว่นซึง่เป็นสว่นใหญ่ 

 มกีารวเิคราะห ์และ
แสดงการใชค้วามรู ้    
มาวเิคราะห ์บา้งแต่     
ไม่ชดัเจน 

 แสดงถงึความเขา้ใจได้
แต่ไม่ถูกตอ้ง 

 ไม่มกีารวเิคราะห ์และ
แสดงการใชค้วามรูม้า
วเิคราะห ์

 
 

 

 (๑๕-๒๐ คะแนน) 
 

(๑๐-๑๔ คะแนน) (๑-๙ คะแนน)  

ทกัษะ 
การน าเสนอ 
(๑๐ คะแนน) 

ใชน้ ้าเสยีงชดัเจน        
เป็นขัน้ตอน ง่ายต่อการ
เขา้ใจ ภาษาสละสลวย  
น่าฟัง 
 

น าเสนอได ้แต่ไมช่ดัเจน
ทัง้หมด ไม่เป็นขัน้ตอน
สมบรูณ์ 

น าเสนอไม่เป็นขัน้ตอน 
ภาษาทีใ่ชไ้ม่สละสลวย 

 

 

 (๘-๑๐ คะแนน) 
 

(๖-๗ คะแนน) (๑-๕ คะแนน)  

คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนนท่ีได้......................................... คะแนน  
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๔๗ 

PLO 2 ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึ Specific Competences ทีส่ะทอ้นลกัษณะดา้น Cognitive (TQF 
3) นัน่คือเป็นการมุ่งสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถ สร้างระบบ กระบวนการ และวิธีการด้านวิจยัและ
นวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรูโ้ดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใช้
เครือ่งมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์ PLO ขอ้นี้สามารถช่วยส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตวัเองเกีย่วกบั Systematic Thinking และ Scientific Thinking โดยใชเ้ครือ่งมอืหรอื
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อน าไปสู่การสรา้งเทคโนโลยใีหมห่รอืนวตักรรม ซึง่หากพจิารณาจากตารางขา้งต้น 
TSs จะพบว่าทางหลกัสูตรได้พจิารณาถงึกระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่เหมาะสมและให้เหมาะสมกบับรบิท
ของแต่ละวิชา อาทิ วิชา SCIN 171 Modelling and Simulation ส าหรับปีที่ ๑ SCID 203 Laboratory 
Exploration ส าหรบัปีที ่๒  SCIN 301 IoT and Innovation  ส าหรบัปี ๓  และวชิา Project หรอื Internship 
ต่างๆ ในปีที ่๓ และ ๔ เป็นตน้  

การจดัการเรยีนรูจ้งึไดม้กีารปพูื้น ตัง้แต่ระดบัเบือ้งต้นไปจนถงึระดบั Advance จาก I -> R -> P/R 
-> M ตาม Learning Path ทีท่างหลกัสูตรไดว้างไว ้ส าหรบัการวดัประเมนิ ESs กเ็ช่นกนั  มทีัง้การประเมนิ
เพื่อการเรียนรู้หรือระหว่างทาง  Formative Assessments  การวัดประเมินปลายทาง Summative 
Assessments เพื่อดูผลลัพธ์ที่ส าคัญได้มีการจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ซึง่จะตอ้งท าให ้ครบทัง้ ๓ ดา้น คอื  ๑) ดา้นพุทธพิสิยั ๒) จติพสิยั และ ๓) ทกัษะ
พสิยั การประเมนิผลที่ใชใ้นการนี้ทางหลกัสูตรจะมกีารประยุกต์ใชว้ธิกีารและเกณฑท์ีห่ลากหลายในการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะต่างๆ ของผู้เรยีนอย่างเต็มเวลาของกิจกรรม      
โดยให้ผู้เรยีนได้ท ากจิกรรมหรอืสรา้งผลงานออกมา เพื่อแสดงตวัอย่างของความรู ้และทกัษะ ซึ่งกจิกรรม    
ที่น ามาใช้ในการประเมนินัน้ จะมลีกัษณะเหมอืนและเป็นกจิกรรมการเรยีนรูม้ากกว่าเป็นการทดสอบ และ
ข้อมูลของการประเมินผลได้ มาจากทัง้การเก็บรวบรวมผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ
ชวีติประจ าวนั การสงัเกตพฤตกิรรม ควบคู่ไปกบัการทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ โดยมกีารพฒันา Rubrics 
ขึน้มาใชค้วบคู่กบัเกณฑต่์างๆ อยา่งชดัเจน โดยจะมกีารแจง้ขอ้ตกลงต่างๆ ใหผู้เ้รยีนไดร้บัทราบตวัอย่างใน
ตารางขา้งล่างเป็นตวัอยา่งการสรปุ ถงึ TSs และ ESs   
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๔๘ 

ตารางแสดงวธิกีารและเครือ่งมอืทีส่ามารถน ามาใชป้ระเมนิผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ 
รปูแบบ วิธีการ เคร่ืองมือ ตวัอย่างกิจกรรมท่ีวดั 

การสงัเกต  
 - แบบส ารวจรายการ (ข) 
 - ระเบยีบพฤตกิรรม   (ง) 

การท างานร่วมกันอย่างมีขัน้ตอน การเข้าร่วมการปฏิบัติหรือ
กจิกรรมทีก่ าหนด 

การสอบถาม   
 - แบบสอบถาม   (ข) 

ใชว้ดัความตอ้งการ ความสนใจ ทีแ่สดงความรูส้กึได ้

การทดสอบ  
 - แบบเขยีนตอบ   (ก) 

ทดสอบทกัษะ ความรู ้ความสามารถต่างๆ 

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  (ค) กิจกรรมที่ผู้เรียนท าเป็นชิ้นงานออกมา อาจเป็นรายงาน แบบ
บนัทกึ เทปบนัทกึเสยีง ฯลฯ และท าการประเมนิโดยตวัผู ้เรยีนเอง 
ผู้สอน และเพื่อนร่วมชัน้ โดยมลีกัษณะที่เน้นให้ผู้เรยีนคดิทบทวน
และประเมนิตนเอง 

 
 PLO 4 ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัด้านคุณธรรมและจรยิธรรม (TQF 5: ICT) ดว้ยยุคปัจจุบนัเป็น Digital Age 
ดงันัน้ผู้เรยีนจงึต้องเรยีนรู้ที่จะใช้อุปกรณ์ ICT ในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ และการใช้ชวีติประจ าวนั โดย
หลกัสูตรเน้นให้ผู้เรยีนได้พฒันาทกัษะด้าน ICT  จงึมรีายวชิาจ านวนมากที่ส่งเสรมิการพฒันาใช้ ICT เช่น  
SCMA 161 Technology in Daily Life ส าหรบัผู้เรียนชัน้ปี ๑ SCIN 202 Scientific Communication and 
Presentation ส าหรบั ปี ๒  วชิา SCIN 301 IoT and Innovation  ส าหรบัชัน้ ปี ๓  นัน่คอื TEs จงึเน้นทีก่าร
เรยีนรู้แบบปฏบิตัิและมกีารวดัประเมนิผลการปฏบิตัเิช่นกนั กลยุทธ์การสอนที่ช่วยส่งเสรมิทกัษะการใช้ 
ไ ด้ แ ก่  Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, Project-based Learning เ ป็ นต้ น  ก า ร วัด
ประเมนิผลสามารถท าไดต้ามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น เมื่อพจิารณาถงึ วสิยัทศัน์มหาวทิยาลยัมหดิลมุ่งมัน่ที่จะเป็นมหาวทิยาลยั
ระดบัโลก และพนัธกิจสร้างความเป็นเลศิทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรม บนพื้นฐานของ
คุณธรรมเพื่อสงัคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิประกอบการประกาศถงึแนวนโยบายของการ
เป็น Entrepreneurship University ซึ่งเมื่อน าเอาคุณสมบตัิของผู้เรยีนอนัพงึประสงค์ตามที่มหาวทิยาลัย
ก าหนดคอื Entrepreneurship Culture ของ มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวคอื  

๑) สรา้งงานวจิยัที่เป็น Demand-Driven ก่อให้เกดินวตักรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ แก้ไข
ปัญหา ต่อยอดทางธุรกจิได ้

๒) บณัฑติมคีวามรู ้มทีกัษะในการหาความรูด้ว้ยตนเอง สามารถมองเหน็โอกาส แกปั้ญหา กลา้ท า
ในสิง่ทีค่ดิใหเ้ป็นไปได ้เกดิขึน้จรงิ 

ประกอบกบัผูเ้รยีน มวีฒันธรรมการเรยีนรูท้ีช่อบสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ดงันัน้ TSs ทีไ่ดป้รบัน ามาใชค้อื 
เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, Research-
Based Learning เป็นตน้ นอกจากนี้เป็นการส่งเสรมิการท างานเป็นทมี  การ Mapping ตามตาราง แสดงให้
เหน็ถงึความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ 
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๔๙ 

 เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างแนวนโยบายของมหาวิทยาลยัด้านการศึกษาเพื่อผลติ
บนัฑติกบัแนวทางการผลติบณัฑติของหลกัสูตร กล่าวคอื จาก ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ Excellence in Outcome-
Based Education for Globally-Competent Graduates โดยม ีเป้าประสงค ์
 ๑. เพื่อใหม้หาวทิยาลยัมหีลกัสตูร ชัน้แนวหน้า ทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล และมุง่เน้น
ผลสมัฤทธิ ์การเรยีนรูข้องนักศกึษา (Outcome-based Education) 
 ๒. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทัง้ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง  
(Transformative Leader) 
 ซึง่จะพบว่า PLOs ของหลกัสตูรทีต่ ัง้ไวท้ัง้ ๖ ขอ้สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยัประกอบ
กบั วฒันธรรมองคก์ร ทัง้ ๗ ขอ้ 
   M  Mastery รูแ้จง้ รูจ้รงิ สมเหตุ สมผล 
   A  Altruism มุง่ผลเพื่อผูอ้ื่น 
   H  Harmony กลมกลนืกบัสรรพสิง่ 
   I  Integrity มัน่คงยิง่ในคุณธรรม 
   D  Determination แน่วแน่ท า กลา้ตดัสนิใจ 
   O  Originality สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 
   L  Leadership ใฝ่ใจเป็นผูน้ า 
  โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบั Originality ซึง่สอดคลอ้งกบั PLOs ของหลกัสตูร   
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๕๐ 

ตารางแสดงวธิกีารสอน และวธิกีารประเมนิผล เพื่อประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสตูร (PLOs) 
 

Program PLOs Teaching 
Strategies/Methods 

Evaluating 
Strategies 

PLO 1   
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชวีนวตักรรมในการประกอบ
อาชีพทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างเป็นที่ยอมรบัใน
ฐานะทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพและมอือาชพี 

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข ง  

PLO 2   
สร้างระบบ กระบวนการ และวิธีการด้านวิจัยและ
นวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะ     
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม     
โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข ง  

PLO 3   
แสดงออกถงึเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม
การ เรียนรู้และการท างานเชิงสร้า งสรรค์  คิด          
นอกกรอบ เพื่อน าไปสู่แนวคดิและสิง่ใหม่ๆ    

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข ง  

PLO 4   
ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนักถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม 
กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง    

ปีที ่1: a,b,e 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข  
 

PLO 5   
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม      
การยอมรับความแตกต่างระหว่างกันในมิติต่างๆ      
ในการมสี่วนร่วมท างานกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผู้ร่วมงาน
และผูน้ าไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์สามารถร่วมกนัแก้ปัญหา
ใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ค 

PLO 6   
อธิบายถ่ายทอดความรู้หรือสาระส าคัญเกี่ยวกับ    
การประกอบธุรกิจ  ทรพัย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ส าคญัโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนด
ทางความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 

ปีที ่1: a,b 
ปีที ่2: a,b,e,h 
ปีที ่3: a,b,e,g,h 
ปีที ่4: b,e,g,h 

ปีที ่1: ก 
ปีที ่2: ก ง 
ปีที ่3: ก ง 
ปีที ่4: ก ง 
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๕๑ 

List of teaching strategies/methods:  
 a = lecture    e = project-based learning 
 b = group discussion  f = laboratory practice 
 c = team-based leaning g = workplace-based practice 
 d = problem-based learning  h = work assignment 
List of evaluating strategies:  
 ก = written examination ค = personal portfolio 
 ข = practical examination ง = rubrics 
     
หมายเหตุ 

เนื่องจากหลกัสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ข ัน้สูง Higher Order Learning นัน่คอื
สามารถตกผลกึดา้นความรูแ้ละสามารถน าไปสรา้งสรรคผ์ลงานได ้ดงันัน้หลกัสูตรจงึมแีนวนโยบายส่งเสรมิ
สนบัสนุนใหแ้ต่ละรายวชิาไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่าน Project-based Learning ตาม Context และ 
Magnitude ของแต่ละรายวชิา เพื่อน าไปสู่ PLOs ที่ตัง้ไว้  ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นทกัษะการเรยีนรู้ของผู้เรยีน
อยา่งแทจ้รงิ 
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๕๒ 

๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 

ตารางแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  จ าแนกตามรายวิชา กบัผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร (PLOs) 

(เรยีงตามแผนการศกึษา และ IRPM) 
ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีท่ี ๑ (Year 1)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        

๑. ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔)    I  I 
 LAEN 180 English for Academic Purpose I 2 (2-0-4)       

๒. วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ๓ (๓-๐-๖) I I  I   
 SCMA 161 Technology in Daily Life 3 (3-0-6)       

๓. วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)  I I  I  
 SCBE 101 General Biology I 3 (3-0-6)       

๔. วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  I I  I  
 SCCH 161 General Chemistry  3 (3-0-6)       

๕. วทฟส ๑๗๗ ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔)  I I  I  
 SCPY 177 Basic Physics 2 (2-0-4)       

๖. วทนว ๑๐๑ การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ๒ (๒-๐-๔)   I  I  
 SCIN 101 Creative Thinking and Innovation  2 (2-0-4)       

๗. วทนว ๑๗๑ การสรา้งแบบจ าลองและการจ าลอง
สถานการณ์ 

๒ (๒-๐-๔)  I I I   

 SCIN 171 Modelling and Simulation 2 (2-0-4)       
๘. วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๑ (๐-๓-๑)  I/P I I I  

 SCBE 102 General Biology Laboratory I 1 (0-3-1)       
๙. วทคม ๑๘๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑)  I/P I I I  

 SCCH 189 Chemistry Laboratory  1 (0-3-1)       
๑๐. วทฟส ๑๖๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑)  I/P I I I  

 SCPY 160 General Physic Laboratory  1 (0-3-1)       
๑๑. วทนว ๑๐๒ การคดิเชงิวจิารณญาณและการตดัสนิใจ ๓ (๓-๐-๖)  I I    

 SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making 3 (3-0-6)       
๑๒. วทคณ ๑๙๒ สถติศิาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖)  I  I   

 SCMA 192 Statistics 3 (3-0-6)       
๑๓. วทนว ๑๐๓ ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื ๓ (๓-๐-๖) I I I I I I 

 SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society 3 (3-0-6)       
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๕๓ 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีที ่๑  -ต่อ-  (Year 1 -Continued-)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑๔. ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔)    R  R 

 LAEN 181 English for Academic Purpose II 2 (2-0-4)       
๑๕. วทคม ๑๗๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCCH 172 Organic Chemistry 3 (3-0-6)       
๑๖. วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 103 General Biology II 3 (3-0-6)       
๑๗. วททช ๑๐๔ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๑ (๐-๓-๑) R R R R R  

 SCBE 104 General Biology Laboratory II 1 (0-3-1)       
๑๘. วททช ๑๐๕ สิง่แวดลอ้มโลก ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 105 Global Environment 3 (3-0-6)       
ชัน้ปีท่ี ๒   (Year 2)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑. วทคร ๑๘๒ ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖)   I I I  

 SCID 182 Nature and Philosophy of Science 3 (3-0-6)       
๒. วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยกีารอาหารและการเกษตร 

เพื่อความเป็นเมอืง 
๓ (๓-๐-๖) I R R R R  

 SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization 3 (3-0-6)       
๓. วททช ๒๐๓ พนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 203 General Genetics 3 (3-0-6)       
๔. วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBM 281 Biochemistry 3 (3-0-6)       
๕. วทคร ๒๐๓ หอ้งปฏบิตักิารศกึษา ๑ (๑-๐-๒)  R R    

 SCID 203 Laboratory Exploration 1 (1-0-2)       
๖. วทนว ๒๖๑ ชวีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔)  R R  R  

 SCIN 261 Fundamental Biophysics 2 (2-0-4)       
๗. ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๒-๐-๔)    R  R 

 LAEN 380 Academic Presentations in English 2 (2-0-4)       
๘. วทวน ๒๖๒ วสัดุนาโน ๓ (๒-๓-๔  R R/P  R  

 SCME 262 Nanomaterials 3 (2-3-4)       
๙. วททช ๒๐๔ ปฏบิตักิารพนัธศุาสตรท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) R R/P R R R/P  

 SCBE 204 General Genetics Laboratory 1 (0-3-1)       
๑๐. วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑) R R/P R R R/P  

 SCBM 282 Laboratory in Biochemistry 1 (0-3-1)       
๑๑. วททช ๒๐๘ นิเวศวทิยาทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 208 General Ecology 3 (3-0-6)       
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๕๔ 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีที ่๒  -ต่อ-  (Year 2 -Continued-)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑๒. วศอก ๑๙๕ ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕)  R R R   

 EGIE 195 Basic Engineering Workshops 3 (2-2-5)       
๑๓. วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยทีางชวีภาพ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCME 241 Nanobiotechnology 3 (3-0-6)       
๑๔. วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ๓ (๓-๐-๖)  R R R R R 

 SCME 372 Scientific Creativity and Innovation 3 (3-0-6)       
๑๕. วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6)       
๑๖. วทนว ๒๙๒ ชวีนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ๒ (๒-๐-๔) R R R  R R 

 SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry 2 (2-0-4)       
๑๗. วททช ๒๕๓ พืน้ฐานสูค่วามอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด: 

จลุนิทรยีเ์พื่อชวีติทีม่คีุณภาพ 
๓ (๒-๓-๕)  R/P R/P  R/P  

 SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for 
Quality Life 

3 (2-3-5)       

๑๘. วทนว ๒๐๒ การสื่อสารแลการน าเสนอทางวทิยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)    R R R 
 SCIN 202 Scientific Communication and 

Presentation 
1 (1-0-2)       

๑๙. วทนว ๒๐๑ การสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม ๑ (๑-๐-๒) R R R R R R 
 SCIN 201 Creating an Innovation Culture 1 (1-0-2)       

๒๐. วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูาน
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทางนวตักรรมและ
วสิาหกจิ ๑ 

๓ (๐-๙-๓) P P P P P P 

 SCIN 203 Internship for Innovation and 
Entrepreneurship I 

3 (0-9-3)       

ชัน้ปีท่ี ๓   (Year 3)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑. วทนว ๓๙๒ ชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCIN 392 Synthetic Biology 3 (3-0-6)       
๒. วททช ๓๐๒ ชวีสถติ ิ ๓ (๓-๐-๖)  R/P  R   

 SCBE 302 Biostatistics 3 (3-0-6)       
๓. วทนว ๓๐๑ อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่และนวตักรรม ๓ (๒-๓-๕) P P P P P P 

 SCIN 301 IoT and Innovation 3 (2-3-5)       
๔. วทนว ๓๐๔ การจดัการนวตักรรมเชงิกลยทุธ์ ๒ (๒-๐-๔) R R R R R R 

 SCIN 304 Strategic Management of Innovation 2 (2-0-4)       
๕. วทนว ๓๙๑ ไมแ้ละวสัดจุากพชื ๒ (๒-๐-๔)  R R  R  

 SCIN 391 Wood and Phytomaterials 2 (2-0-4)       
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๕๕ 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีที ่๓  -ต่อ-  (Year 3 -Continued-)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๖. วทนว ๓๙๓ วทิยาการแมลงสูน่วตักรรมและชวีธรุกจิ ๓ (๒-๓-๕) R R R R R  

 SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-
business 

3 (2-3-5)       

๗. วททช ๓๐๔ ชวีจรยิธรรม ๒ (๒-๐-๔) R    R  
 SCBE 304 Bioethics 2 (2-0-4)       

๘. วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการ ๓ (๓-๐-๖) R R R R R R 
 SCME 371 Marketing and Entrepreneurship 3 (3-0-6)       

๙. วทนว ๓๙๔ โครงการศกึษากรณีพเิศษ ๑ ๓ (๐-๙-๓) M M M M M P 
 SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I 3 (0-9-3)       

๑๐. วทนว ๓๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูาน
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทางนวตักรรมและ
วสิาหกจิ ๑ 

๓ (๐-๙-๓) P/M M M M M P 

 SCIN 303 Internship for Innovation and 
Entrepreneurship II 

3 (0-9-3)       

ชัน้ปีท่ี ๔   (Year 4)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑. วทนว ๔๐๓ สมัมนาทางชวีนวตักรรม ๑ (๐-๓-๑)  P P P P P/M 

 SCIN 403 Seminar in Bioinnovation 1 (0-3-1)       
๒. วทนว ๔๙๔ โครงการศกึษากรณีพเิศษ ๒ ๓ (๐-๙-๓) M M M M M M 

 SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II 3 (0-9-3)       

 
I  =  PLO is Introduced & Assessed P  =  PLO is Practices & Assessed 
R  =  PLO is Reinforced & Assessed M  =  Level of Mastery is Assessed 
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๕๖ 

หมวดท่ี ๕  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. 
๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑.๑  การก าหนดสญัลกัษณ์แสดงผลการศึกษา 

 สญัลกัษณ์ซึ่งมแีต้มประจ า ผลการศกึษาของรายวชิาสามารถแสดงได้ด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ 
ซึง่มแีตม้ประจ าดงันี้ 
 แบบท่ี ๑ 
   สญัลกัษณ์    แต้มประจ า 
   A    ๔.๐๐ 
   B+    ๓.๕๐ 
   B    ๓.๐๐ 
   C+    ๒.๕๐ 
   C    ๒.๐๐ 
   D+    ๑.๕๐ 
   D    ๑.๐๐ 
   F    ๐.๐๐ 

สญัลกัษณ์ซึง่ไม่มแีต้มประจ า ผลการศกึษาของรายวชิาอาจแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่างๆ ซึง่
ความหมายดงันี้ 

สญัลกัษณ์    ความหมาย 
   AU    การศกึษาโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 
   I    รอการประเมนิ (Incomplete) 
   P    การศกึษายงัไมส่ิน้สุด (In Progress) 
   S    พอใจ (Satisfactory) 
   T    การโอนหน่วยกติ (Transfer of Credit) 
   U    ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 
   W    ถอนการศกึษา (Withdrawal) 
   X    ยงัไมไ่ดร้บัการประเมนิ (No Report) 
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๕๗ 

 แบบท่ี ๒   
- เรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ชัน้ปีที ่๑ และปีที ่๒  ใหใ้ชเ้กณฑข์องแบบที ่๑   
- เรยีนที่ University of Sussex ชัน้ปีที่ ๓ และ ๔ ให้ใช้หลกัเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ

รายวิชาคิดตามระบบของ University of Sussex ในระบบร้อยละ (Coursework Components (if listed) 
Total 100% of the Overall Coursework Weighting Value)  
   สญัลกัษณ์    คะแนนในระบบร้อยละ (%) 
   A    ๗๐-๑๐๐ 
   B+    ๖๕-๖๙ 
   B    ๖๐-๖๔ 
   C+    ๕๕-๕๙ 
   C    ๕๐-๕๔ 
   D+    ๔๕-๔๙ 
   D    ๔๐-๔๔ 
   F    ๐-๓๙ 

 
๑.๒  เวลาเรียน 

 แบบท่ี ๑ 
 นักศกึษาต้องมเีวลาเรยีนในรายวชิาใดๆ ทัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตัิ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ของเวลาทัง้หมดจงึมสีิทธิเข้าสอบในรายวิชานัน้ๆ และมกีารฝึกงาน และ/หรอืการฝึกภาคสนามตามที่
หลกัสตูรก าหนด 
 แบบท่ี ๒  
 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทัง้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏบิตั ิไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาทัง้หมดจงึมสีทิธเิขา้สอบในรายวชิานัน้ๆ และมกีารฝึกงาน และ/
หรอืการฝึกภาคสนามตามทีห่ลกัสูตรก าหนด หรอืเทยีบเท่า  เรยีนที ่University of Sussex เวลาเรยีนใหใ้ช้
หลกัเกณฑข์อง University of Sussex  

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 ๒.๑  มกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในแต่ละรายวชิาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ที่ก าหนดในแต่ละรายวชิา โดยจดัให้มกีารประเมนิทัง้จากนักศกึษา และคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรเมือ่สิน้สุดรายวชิาทุกภาคการศกึษา 
 ๒.๒  มกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา ในระดบัหลกัสูตร โดยจดัให้การ
ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมจากบณัฑติ ผูใ้ชบ้ณัฑติ ศษิยเ์ก่าและผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
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๕๘ 

๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษา เป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
แบบท่ี ๑ 

๑.๑  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ
ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๒  ไดค้ะแนนสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า ๒.๐๐ 
๑.๓  ผ่านการสอบภาษาองักฤษไดค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

• TOEFL ไมน้่อยกว่า 
Paper-based ๕๕๐ 
Internet-based ๗๙ 
Computer-based ๒๑๓ 

• IELTS มากกว่าหรอืเท่ากบั ๖.๕ 
๑.๔  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิเีหมาะสมแก่ศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ 

 
แบบท่ี ๒ 

๒.๑  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ
ปรญิญาตรพี.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๒  เรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ไดค้ะแนนสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า ๒.๐๐ 
๒.๓  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้เป็นไปตามข้อตกลงในเรื่อง

หลกัเกณฑก์ารส่งต่อนกัศกึษาระหว่างคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex 
๒.๔  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิเีหมาะสมแก่ศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ 
๒.๕  ลงทะเบยีนเรยีนในปีที ่๑ และ ๒ ครบตามจ านวนหน่วยกติทีห่ลกัสูตรก าหนด และมี

ผลคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า ๒.๘ เมือ่จบชัน้ปีที ่๒ เพื่อลงทะเบยีนเรยีนชัน้ปีที ่๓ และ ๔ ที ่University of 
Sussex 

๒.๖ ลงทะเบยีนเรยีนในปีที่ ๓ และ ๔ ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามเงื่อนไขการส าเร็จ
การศกึษา และมคีะแนนเฉลี่ยสะสมที่เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่าง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
และ School of Life Science, University of Sussex  

 กรณีนักศกึษาที่เลอืกการศกึษาแบบที่ ๒ และไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาตามเงื่อนไขของ 
University of Sussex นักศึกษาสามารถท าค าร้อง  เพื่อขอกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล                
ในสาขาวชิาชวีนวตักรรม (แบบที ่๑) ได ้ โดย 
 ๑. ยื่นขอพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษา ณ University of Sussex และได้ร ับผล
การศกึษาผ่านตามเกณฑ ์(ขอ้มลูตามตารางเปรยีบเทยีบรายวชิา ระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิล กบั University 
of Sussex) โดยจะคดิจ านวนหน่วยกิตตามรายวชิาที่ท า Equivalent ไว้ระหว่างหลกัสูตรทัง้สองแบบ ส่วน
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๕๙ 

การคดิผลการศกึษาจะใชก้ารค านวณผลการศกึษาจากเปอรเ์ซน็ต ์(University of Sussex) เป็นผลการศกึษา
แบบมหาวทิยาลยัมหดิล  
   ๒. นักศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ และมหีน่วยกติครบถ้วน (๑๓๔ หน่วยกติ) 
ตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการศกึษาแบบที ่๑ 
   ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
เรือ่ง การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
๔. ระบบการอทุธรณ์  
 หลกัสูตรมรีะบบการยื่นค าร้อง เพื่อขออุทธรณ์ผลการประเมนิผลการศึกษาเมื่อเสรจ็สิ้นการสอบ      
ทุกครัง้ ในระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบัรายวชิาที่สามารถสอบถามจากอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวชิานัน้ๆ ตาม
ระเบยีบข้อบงัคบัของคณะวทิยาศาสตร ์และมหาวทิยาลยัมหดิล  และนักศกึษาสามารถสามารถอุทธรณ์     
ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัวชิาการ หรอือื่นๆ มายงัคณบดไีดโ้ดยตรง โดยสามารถมาตดิต่อดว้ยตนเอง หรอืท าเป็น
หนังสอืลงลายมอืชื่อ และใหอุ้ทธรณ์ไดส้ าหรบัตนเองเท่านัน้ โดยคณบดจีะพจิารณาขอ้อุทธรณ์ทีไ่ด้รบัตาม
ขัน้ตอนต่อไป 

ทัง้นี้การด าเนินการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยวนิัยนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ๗)    
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๖๐ 

หมวดท่ี ๖  การพฒันาคณาจารย ์และบคุลากร 
 
 เมื่อพจิารณาถงึขอ้มลูปัจจุบนัดา้นบุคลากร ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (MUSC) ซึง่
สรปุไดด้งัตารางขา้งล่าง 
 
ตารางแสดงลกัษณะโดยรวมของบคุลากร  
 บุคลากรคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

บุคลากร  จ านวน และคณุสมบติั ความต้องการและ 
ความคาดหวงั  

สายวชิาการ 
(Academic Staff)  

จ านวน ๒๘๐ คน  
วุฒเิอก : โท : ตร ี = ๒๖๘ : ๑๑ : ๑ คน  
ศ : รศ : ผศ : อ =   ๒๕ : ๖๐ : ๘๖ : ๑๐๕ คน  
(+๔ นกัวจิยั)  

การเห็นความส าคัญของการ
ปฏิบัติงาน  ความท้าทายของ
งาน  ความรับผิดชอบในการ
ปฏบิตัิงาน  ความส าเรจ็ในการ
ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมใน
การบรหิาร 

สายสนบัสนุน  
(Supporting Staff)  

จ านวน ๓๘๙ คน  
วุฒเิอก : โท : ตร ี: อื่นๆ  =  ๔ : ๑๐๘ : ๑๘๓ : ๙๔  
ช านาญการ  ๑๕ คน  
เชีย่วชาญ  ๓ คน  

--- 

 
ซึ่งปัจจุบนัทางคณะวทิยาศาสตรไ์ด้ใช้แนวนโยบายการบรหิารตามแนวนโยบายของมหาวทิยาลยั

เพื่อพฒันาคุณภาพองคก์รรวมถงึบุคลากร กล่าวคอืเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ 
ฉบบัปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินการ พฒันาปรบัปรุงกระบวนการท างาน เกิดการเรยีนอยู่อย่างต่อเนื่องของ        
ทัง้ผู้ปฏบิตัิงานและองค์การ โดย บูรณาการทุกภาคส่วน ตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั มธีรรมาภบิาลและ
จรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิผลการด าเนินการที ่เป็นเลศิ บรรลุเป้าประสงค ์ตลอดจนมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง 
เทียบเคียงกับคู่เทียบและเหนือคู่แข่ง ตามวิสยัทศัน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ที่มุ่งสู่        
การเป็น “World Class Science Faculty” หรอื คณะวทิยาศาสตรช์ัน้น าในระดบัสากล เป็นอนัดบั ๑ ใน ๓ 
ของ ASEAN ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และเป็น “Science Faculty of Choice” แก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ       
จนประสบความส า เร็จทั ้ง ในปัจจุบันและใน อนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล มคีวามคาดหวงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) ซึง่จะช่วยพฒันาบุคลากรใหท้ างานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ
สงูสุด 
 เมื่อพิจารณาจาก EdPEx  หมวด ๕ ที่ว่าด้วยบุคลากร MUSC ได้ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ         
ในปัจจุบัน คือ การมีวัฒนธรรมวิชาการและวิจัยในผู้ปฏิบัติงานขององค์กร จึงก าหนดความท้าทาย             
ที่จะคัดเลือก/รกัษาผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพกา รท างาน          
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๖๑ 

ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “เชี่ยวชาญวิชา” (Mastery) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่หวงัไว้  MUSC Exec 
ก าหนด กลยทุธท์ี ่๔ People Excellence โดยมเีป้าหมาย ๓ ดา้น คอื การสรา้งเสรมิศกัยภาพ การสรา้งผู้น า
และผู้สบืทอด การมสีิง่แวดล้อมที่ปลอดภยัและคุณภาพชวีติที่ด ีทางด้านขดีความสามารถและอตัราก าลงั 
MUSC ได้จดัการด าเนินการเพื่อให้จ านวนผู้ปฏิบตังิานเพยีงพอและความสามารถตรงตามความต้องการ     
ในปัจจบุนัและอนาคต โดยใชแ้นวทางทัง้ Downward, Horizontal และ Upward ไดม้กีารด าเนินการวางแผน
ดา้นจ านวนก าลงัคน แยก สายวชิาการ สายสนับสนุน วางแผนโดยใชปั้จจยัน าเขา้ และวเิคราะหอ์ตัราก าลงั 
(ต าแหน่งปัจจบุ ัน การเกษียณ/ออก ล่วงหน้า ๕ ปี) นวัตกรรม อาจารย์สมทบ จากองค์กร ภายนอก       
ผูช้่วยอาจารย ์(แพทยใ์ชทุ้น) และผูช้่วยสอน (TA)   ไดม้แีนวทางวางแผนดา้นขดีความสามารถ สายวชิาการ 
ระบุความสามารถ สอน วจิยั ระดบัสากลในอนาคต  ทดแทนสาขาทีก่ าลงัจะขาดแคลน และมคีวามจ าเป็นต่อ
แผนการพฒันาตามยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทัง้มแีนวทางถ่ายทอดลงสู่ระดบัภาคนวตักรรม การบรรจุ
อาจารยเ์ขา้หน่วยสหสาขาวชิา  วางแผนดา้นขดีความสามารถ  สายสนับสนุนก าหนดความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งที่ต้องการปัจจุบนัและ อนาคต มแีนวทางถ่ายทอดลงสู่ระดบัภาค/งาน  เพื่อด าเนินการนวตักรรม 
ก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะ ต าแหน่งเพื่อรองรบัอนาคต ไดแ้ก่ ดา้นภาษาต่างประเทศ วเิทศสมัพนัธ ์
 
๑. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ (New Teacher Orientation) 

คณะฯ จดัการกระบวนการท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรกัษาบุคลากรใหม่    
ไว้ในหมวดที่ ๔ (EdPEx) ของระบบงานสนับสนุนพนัธกิจหลกั กระบวนการในระดบับรหิาร กระบวนการ
การรบัผู้ปฏบิตังิานใหม่ และการ พฒันาผู้ปฏบิตังิานให้รบัทราบนโยบายฯ ด้านการศึกษา ให้รบัฟังเสยีง
ผู้เรยีน ให้ท างานเป็นทมีบูรณาการด้าน วชิาการ ตามสมรรถนะและประสบการณ์ให้ สทิธปิระโยชน์ และ
โอกาสพฒันา เช่น การอบรม ดูงาน สอนงาน สวสัดกิาร  ดงันัน้คณะจงึมขีอ้ก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่ได้ผ่าน
การอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัศาสตรก์ารสอน และระบบการศกึษา ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์(Knowledge and Skill Development for Teachers)  
หลักสูตรมีระบบและกระบวนการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะอันพึงประสงค์             

ของคณาจารยแ์ละบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยอาศยัตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกั ดงัต่อไปนี้ 

ตวับ่งช้ีและการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.  อาจารยใ์หม่ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรอื

ค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
รอ้ยละ ๑๐๐ 
 

     

๒.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา       
ทางวชิาการ และ / หรอืวชิาชพี  

อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครัง้ 

     

๓. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ / หรอืวชิาชพี  

อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครัง้ 
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๖๒ 

 ๒.๑  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑  ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาการสอนและการวจิยัอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนใหเ้ขยีนโครงการวจิยั และขอทุนสนับสนุนการวจิยั
ทัง้ในระดบัคณะฯ มหาวทิยาลยัฯ และทุนวจิยัจากภายนอกมหาวทิยาลยัฯ 
  ๒.๑.๒  สนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมดา้นการเรยีนการสอน การเตรยีมการสอนและ
เทคนิคการสอน การวดัและประเมนิผล การพฒันาหลกัสตูร และการวจิยั ทีจ่ดัโดยคณะฯ และมหาวทิยาลยัฯ 
หรอืหน่วยงานภายนอก เขา้ร่วมประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาต ิและนานาชาต ิศกึษาดูงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ๒.๒  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

๒.๒.๑  สนับสนุนใหอ้าจารยม์สี่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ  เช่น การรบัเชญิเป็น
วทิยากรบรรยายในการประชุมวชิาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินการประเมนิโครงการวจิยั บทความวจิยั และ
ต าแหน่งทางวชิาการ และคณะกรรมการวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวจิยัและตีพมิพ์บทความทางวชิาการ และ
ผลงานวจิยั 

๒.๒.๓  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ประชุม สมัมนา และอบรมทางวชิาการและวจิยัอยา่งต่อเนื่อง 
 

 MUSC มกีลยุทธ์ ๒ ด้าน ที่ส าคญัในการสรา้งบรรยากาศการท าางานเพื่อให้เกื้อหนุน และมคีวาม
มัน่คงต่อการท างาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๔ People Excellence และ กลยุทธ์ที่ ๖ Management Excellence 
เพื่อตอบสนองทัง้ความทา้ทายทีส่ าคญัและรกัษาปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของคณะ ซึง่คณะผูบ้รหิารท าหน้าที่
ร ับผิดชอบ การก ากับให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในระดับองค์กร คณบดีได้แต่งตัง้คณะกรรมการ                
ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากภาค/งาน ที่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆ เพื่อบรหิารจดัการประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อการด าเนินงานอย่าง
เป็นรปูธรรม  ก าหนดประเดน็บรรยากาศการท างานเอื้อต่อการสรา้งประสทิธภิาพ และผลลพัธ ์เป็น ๓ ดา้น 
ได้แก่ (๑) ด้านกายภาพให้มคีวามปลอดภยัทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิ  (๒) ด้านความสะดวกในการท างาน 
คณุภาพชวีติ โดยพจิารณาผลกระทบดา้นลบของการด าเนินงาน (๓) ดา้นความมัน่คงในการ ท าางาน และ
ขวญัก าลงัใจของผู้ปฏบิตังิาน การจดัการสวสดักิารมบีทบาทเป็นอย่างสูง โดยการจดัการของ MUSC มุ่งให้
ผูป้ฏบิตังิานทีท่ างานเตม็เวลาไดร้บัสวสัดกิารทดัเทยีมกนัตามระเบยีบทีก่ าหนด 
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๖๓ 

 หมวดท่ี ๗  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม 
(หลกัสูตรนานาชาติ, หลกัสูตรพหุวทิยาการ) ไดก้ าหนดแนวทางการบรหิารงานและการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะไดว้ดัผลลพัธจ์ากตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ดงันี้ 
 
๑. การก ากบัมาตรฐาน 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสูตรนานาชาต,ิ หลกัสูตรพหุวทิยาการ) 
ด าเนินการก ากบัมาตรฐานของหลกัสตูรตามมาตรฐาน ดงันี้ 

๑.๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF: HEd) หลกัสูตรได้มีการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุม
มาตรฐานการเรยีนรู ้๖ ดา้น คอื  

(๑) ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
(๒) ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
(๓) ผลการเรยีนรูด้า้นปัญญา 
(๔) ผลการเรยีนดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
(๕) ผลการเรยีนรูด้า้นการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๖) ผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะพสิยั มกีารทบทวนและด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรทุก ๕ ปี      

โดยคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ ผ่านการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัมหดิล และรบัรอง
โดยส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา 
     ๑.๒ เกณฑ์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (Asian University Network 
Quality Assurance: AUN: QA) ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบหลกัสตูรการปรบัปรงุการเรยีน
การสอน โดยมกีารก าหนดผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสตูร (Program Learning Outcomes: PLO) 
และน าไปใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนและการประเมนิในระดบัรายวิชา  โดยมกีารจดัท า
รายงานการประเมินตัวเอง (Self Assessment Report: SAR) เป็นประจ าทุกปี  ผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
    ๑.๓ เกณฑ์การด าเนินการท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษา (EdPEx) ได้ถูกน ามาใช้เป็นแนวในการ
บรหิารหลกัสูตร โดยมกีารจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assession Report: SAR) เป็นประจ า   
ทุกปี โดยคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพการศกึษา ใหเ้ป็นการประกนัคุณภาพการศกึษาใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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๒. บณัฑิต 
ในระหว่างการศึกษาของหลักสูตร ได้รบัความรู้และการฝึกทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิครอบคลุมมาตรฐานการเรยีนรู ้๖ ดา้น และหลกัสูตรฯได้ก าหนดเกณฑก์ารเรยีนรู้
ที่คาดหวังว่า เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)  จะมี
ความสามารถดงันี้ 
              ๒.๑  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวตักรรมระดบัพื้นฐานในการประกอบอาชีพทัง้ภาครฐัและ
เอกชน น าเสนอสาระทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมได้อย่างถูกต้องชดัเจน เพื่อให้ให้บุคคล
ทัว่ไปเขา้ใจได ้
              ๒.๒  คน้ควา้ขอ้มลูเพื่อพฒันาต่อยอดความรูด้า้นการวจิยั ใชก้ารค านวณทางสถติ ิวเิคราะหแ์ละ
การประมาณการณ์ล่วงหน้า มทีกัษะในการใช้เครื่องมอืและออกแบบ เพื่อประกอบงานวจิยัและปฏิบตักิาร   
ในระดบันานาชาต ิ
              ๒.๓  สรา้งผลงาน บนเจตคตแิละพืน้ฐานของ วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรมเชงิธุรกจิ 
              ๒.๔  ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีความคิด สังเคราะห์ สร้างสรรค์        
บรูณาการ และนวตักรรม 
              ๒.๕  ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ทัง้ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้น า สามารถแก้ปัญหาให้งานบรรลุผล     
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
              ๒.๖  มทีกัษะทางสงัคม เข้าใจกฎหมาย เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ การจดสทิธบิตัร การค้า
ระหว่างประเทศ กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับทรพัยากร ข้อก าหนดทางความปลอดภัยทางชีวภาพและ
สิง่แวดลอ้ม 
 

๓. นักศึกษา 
 ๓.๑ การคดัเลือกผูมี้คณุสมบติัเข้าศึกษาในหลกัสตูร   
     หลกัสตูรมวีธิกีารคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิพื่อเขา้ศกึษา ๔ วธิ ีคอื 
      ๓.๑.๑   การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ด าเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) ซึง่รบัสมคัรบุคคลเพื่อเขา้ศกึษาในมกีารระดบัอุดมศกึษาใหก้บัหลกัสตูรปรญิญาตรขีอง
สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ โดยหลกัสูตรฯ มกีารก าหนดคุณสมบตัพิื้นฐานที่ใช้ในการสอบคอื กลุ่มย่อย 
๙.๑  พืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยผลคะแนนจาก GPAX, O-NET, GAT, PAT1 ซึง่จะท าการคดัเลอืก
ผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมจากคะแนนรวมทัง้หมด  ๒๐  คนแรกของผู้สมคัรทัง้หมด จดัเป็นผู้ที่มคีวามรู้
ความสามารถในวชิาสามญัและพืน้ฐานวทิยาศาสตรเ์ขา้มาในหลกัสตูร  
 ๓.๑.๒   การเปิดรบัในระบบรบัตรง ซึง่จดัสอบโดยหลกัสูตรฯ เกณฑ ์ในการคดัเลอืกพจิารณา
ผลคะแนนจาก GPAX, GAT, PAT2, PAT6 รบัจ านวนทัง้สิน้ ๑๐ คน  
     ๓.๑.๓    การเปิดรบันกัศกึษาตามโครงการรบัและแลกเปลีย่นนกัศกึษาต่างชาต ิโดยรบัจ านวน
ทัง้สิน้ ๑๐ คน  
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๖๕ 

     ๓.๑.๔  การเปิดรบันักศกึษาในระบบรบัตรงจากนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาที่สงักดัโรงเรยีน
มธัยมศึกษาในเครือข่ายที่ได้ท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยจะท าการคดัเลอืกผู้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจากเงื่อนไขของ MOU เป็นจ านวน ๑๐  
คนแรกของผูส้มคัรทัง้หมด 
 ๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
    หลกัสูตรได้ก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง มกีารจดัโปรแกรมปรบั
พื้นฐานก่อนเข้าศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม และการท าความเข้าใจหลักสูตร และการด าเนินชีวิต            
ในมหาวทิยาลยัก่อนเขา้ศกึษาในชัน้ปีที ่๑ 
 ๓.๓ การประเมินเพ่ือส าเรจ็การศึกษา 
 เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา เป็นไปตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

แบบท่ี ๑ 
๑.๑  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ

ปรญิญาตรพี.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๒  ไดค้ะแนนสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า ๒.๐๐ 
๑.๓  ผ่านการสอบภาษาองักฤษไดค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

• TOEFL มากกว่าหรอืเท่ากบั  
Paper-based ๕๕๐ 
Internet-based ๗๙ 
Computer-based ๒๑๓  

• IELTS มากกว่าหรอืเท่ากบั ๖.๕ 
๑.๔  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิเีหมาะสมแก่ศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ 

แบบท่ี ๒ 
๒.๑  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ

ปรญิญาตรพี.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๒  เรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ไดค้ะแนนสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า ๒.๐๐ 
๒.๓  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้เป็นไปตามข้อตกลงในเรื่อง

หลกัเกณฑก์ารส่งต่อนกัศกึษาระหว่างคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex 
๒.๔  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิเีหมาะสมแก่ศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ 
๒.๕  ลงทะเบยีนเรยีนในปีที ่๑ และ ๒ ครบตามจ านวนหน่วยกติทีห่ลกัสูตรก าหนด และมี

ผลคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า ๒.๘ เมือ่จบชัน้ปีที ่๒ เพื่อลงทะเบยีนเรยีนชัน้ปีที ่๓ และ ๔ ที ่University of 
Sussex 
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๖๖ 

๒.๖ ลงทะเบยีนเรยีนในปีที่ ๓ และ ๔ ครบตามจ านวนหน่วยกิต ตามเงื่อนไขการส าเรจ็
การศกึษา และมคีะแนนเฉลี่ยสะสมที่เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่าง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
และ School of Life Science, University of Sussex  

 กรณีนักศกึษาที่เลอืกการศกึษาแบบที่ ๒ และไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาตามเงื่อนไขของ 
University of Sussex นักศึกษาสามารถท าค าร้อง  เพื่อขอกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล                
ในสาขาวชิาชวีนวตักรรม (แบบที ่๑) ได ้ โดย 
 ๑. ยื่นขอพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษา ณ University of Sussex และได้ร ับผล
การศกึษาผ่านตามเกณฑ ์(ขอ้มลูตามตารางเปรยีบเทยีบรายวชิา ระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิล กบั University 
of Sussex) โดยจะคดิจ านวนหน่วยกติตามรายวชิาที่ท า Equivalent ไว้ระหว่างหลกัสูตรทัง้สองแบบ ส่วน
การคดิผลการศกึษาจะใชก้ารค านวณผลการศกึษาจากเปอรเ์ซน็ต ์(University of Sussex) เป็นผลการศกึษา
แบบมหาวทิยาลยัมหดิล  
   ๒. นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ และมหีน่วยกติครบถว้น (๑๓๔ หน่วยกติ) 
ตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการศกึษาแบบที ่๑ 
   ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
เรือ่ง การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓.๔ การควบคมุดแูลและแนะแนวการศึกษา 
          หลกัสูตรมวีธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาของแต่ละ
รายวชิาสอดคล้องกบัผลลพัธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของหลกัสูตรเช่น การพฒันานวตักรรม การท ารายงาน 
การฝึกงาน เป็นตน้ ผลงานทุกชิน้ไดร้บัการประเมนิจากอาจารยห์รอืกลุ่มอาจารยป์ระจ าวชิา ตามทีร่ะบุไวใ้น 
มคอ. ๓ และมกีารให้ขอ้มูลผลการเรยีนรู ้ตอบกลบัเพื่อให้นักศกึษาน าไปพฒันาตนเองตามระยะเวลาของ
การประเมนิและตรงกบัวตัถุประสงค์ของลกัษณะวชิา มกีารเปิดโอกาสใหน้ักศกึษารบัทราบผลการประเมนิ
และมสีทิธใินการทกัทว้งผลการประเมนิไดก้บัอาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาโดยตรง เพื่อทีจ่ะไดร้บัค าชีแ้จงที่
โปร่งใส ชัดเจนของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของคณะ
วทิยาศาสตร ์และมหาวทิยาลยัมหดิล  นักศกึษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกบัวชิาการ หรอือื่นๆ มายงั
คณบดไีด้โดยตรง โดยสามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อ และให้อุทธรณ์ได้
ส าหรบัตนเองเท่านัน้ โดยคณบดจีะพจิารณาขอ้อุทธรณ์ทีไ่ดร้บัตามขัน้ตอนต่อไป 

 ทัง้นี้การด าเนินการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย
นกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ๗)    
  ๓.๕ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

๑.  หลกัสตูรแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน พรอ้มก าหนดบทบาทหน้าที่ 
๒.  หลกัสตูรแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาประจ าทุกชัน้ปี 
๓.  เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้มโีอกาสไปดูงานการเสนอผลงาน ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่ อ     

ให้นักศกึษาได้น าผลงานที่พฒันาขึ้นมาน าเสนอต่อสาธารณะ อกีทัง้เสรมิให้นักศกึษาได้รบัความรู้ที่มกีาร
พฒันาอยา่งทนัสมยั 
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๖๗ 

๔.  คณะท างานฝ่ายการศกึษา และกจิการนักศกึษา เป็นทีป่รกึษาใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษาทีม่ ี
ปัญหาซบัซ้อน หรอืต้องการที่ปรกึษาด้านวจิยั กฎระเบยีบ จิตวทิยา และอื่นๆ เกนิกว่าความสามารถของ
อาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจ าชัน้ปีของหลกัสตูร 

 
๔. อาจารย ์
           ๔.๑  การรบัอาจารยใ์หม่ 
       หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรมมกีารด าเนินการเพื่อรบัสมคัรอาจารยใ์หม่ 
โดยการกลัน่กรองคุณสมบตั ิและประสบการณ์จากหลกัฐานการสมคัรก่อน จากนัน้คณะกรรมการคดัเลอืกจะ
พิจารณาความรู้ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลการคัดเลือกนัน้          
ยึด เกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้อ งกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธกิาร และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาขา รวมทัง้มตกิารตดัสนิใจของคณะกรรมการ
คดัเลอืกเป็นหลกั โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดา้นการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดา้นการบรหิารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกบัประกาศ
มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และขอ้บงัคบัสภามหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยต าแหน่งวชิาการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล จงึมกีารก าหนดเกณฑด์งันี้ 
 ๔.๑.๑  ก าหนดคุณสมบตัอิาจารยใ์ห้ได้มาตรฐานตามเกณฑใ์นสาขาที่จ าเป็น โดยค านึงถึง
คุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์การปฏิบัติในสาขาที่ต้องการ และมีประสบการณ์การสอน                  
ในสถาบนัการศึกษา นอกจากนัน้ต้องมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และการใช้สารสนเทศการ
สื่อสาร เช่น คอมพวิเตอร ์และโปรแกรมขัน้พืน้ฐาน 
 ๔.๑.๒ ก าหนดประกาศ และเสาะหาผูม้คีุณสมบตัติามตอ้งการ 
 ๔.๑.๓ ก าหนดแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก เพื่อด าเนินการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ โดย
สบืคน้ประวตัแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดอ้ย่างเป็นระบบและมกีารตรวจสอบขอ้มลู
อยา่งเป็นธรรม 
 ๔.๑.๔  ก าหนดเสนอแต่งตัง้ และประเมนิการปฏบิตังิานตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัฯ 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 คณะมกีารจดัประชุมหลกัสูตรทุกภาคการศกึษา เพื่อวางแผนปรกึษาหารอืและแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาที่อาจารยร์บัผดิชอบ เพื่อทบทวนตดิตามคุณภาพ
หลกัสูตร และน าขอ้เสนอแนะจากการประเมนิรายวชิามาประกอบการพจิารณา วางแผน เพื่อการปรบัปรุง
หลกัสตูร 

 ๔.๒.๑ อาจารยร์่วมกบัผู้เรยีน ประเมนิรายวชิาเมื่อสิ้นสุดรายวชิาทุกรายวชิา หากเป็นวชิา
ปฏบิตั ิบุคลากรผูร้ว่มสอนในแหล่งฝึกงานรว่มประเมนิการจดัการเรยีนการสอนดว้ย 

 ๔.๒.๒ อาจารยร์ว่มในการสมัมนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
 ๔.๒.๓ อาจารย ์เสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อรวบรวม และจดัท าร่าง

การปรบัปรงุหลกัสตูร และรว่มประชาพจิารณาใหข้อ้คดิเหน็ 
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๖๘ 

๔.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาสามารถเลอืกสรรอาจารยพ์เิศษ โดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิและ
ประสบการณ์ของผูส้อนทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหารายวชิาทีต่่างจากความช านาญของคณาจารยป์ระจ า เพื่อให้
นักศึกษาได้ร ับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทัง้ทางทฤษฎี และการปฏิบัติ และน าเสนอ              
ต่อประธานหลกัสตูร เพื่อพจิารณาอนุมตัก่ิอนจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาดงักล่าว 
 ๔.๓.๑ การจดัจา้งอาจารยพ์เิศษ ใหท้ าไดเ้ฉพาะหวัขอ้เรือ่งทีต่อ้งการความเชีย่วชาญพเิศษ 
 ๔.๓.๒ หลกัสูตรเป็นผูเ้สนอความตอ้งการในการจา้ง และเสาะหาผูม้คีุณสมบตัติรงตามความ
ตอ้งการ 
 ๔.๓.๓ การจดัจ้างอาจารย์พเิศษ จะต้องสอนไม่เกนิครี่งหนึ่งของจ านวนชัว่โมงในรายวชิา      
ทีส่อน 
 ๔.๓.๔ อาจารยพ์เิศษจะตอ้งสอนไมเ่กนิครึง่หนึ่งของจ านวนชัว่โมงในรายวชิาทีส่อน 
 ๔.๓.๕ ส าหรบัอาจารยพ์เิศษสอนภาคปฏบิตั ิใหก้ลุ่มวชิาขอจา้งไดเ้ฉพาะรายวชิาทีม่สีดัส่วน
ของผูเ้รยีนต่ออาจารยเ์กนิกว่า ๘๑ และจา้งไดไ้มเ่กนิ ๑ ใน ๔ ของจ านวนอาจารยท์ีส่อนในรายวชิานัน้ 
 ๔.๓.๖ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบ          
ของอาจารยผ์ูป้ระสานงานของรายวชิา และอยูภ่ายใตเ้กณฑท์ีม่หาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
 ๔.๔ แผนการพฒันาอาจารยด้์านการจดัการเรียนการสอน และการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

หลกัสตูรฯ ส่งเสรมิใหอ้าจารย ์ผูช้่วยอาจารย ์และเจา้หน้าที ่ประจ าหลกัสตูรใหไ้ดร้บัการพฒันา
ตนเองในดา้นกลยุทธก์ารสอนและการจดัการเรยีนการสอนไปในทศิทางของการเรยีนการสอนแบบศตวรรษ
ที่  ๒๑ และ Outcome-based Learning ตลอดจนความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             
การจดสทิธบิตัร การคา้ระหว่างประเทศ กฎหมายส าคญัทีเ่กีย่วกบัทรพัยากร เพื่อการพฒันานวตักรรม 

   หลกัสูตรก าหนดให้มอีาจารยเ์ป็นผู้รบัผดิชอบด้านการพฒันาคุณภาพการศกึษาจ านวนไม่น้อย
กว่า ๒ คน โดยส่งเสรมิให้เข้าอบรมการพฒันาคุณภาพ เพื่อมุ่งเน้นเกณฑ์มาตรฐานด้าน EdPEx, TQF, 
TQA และ  AUN-QA ซึง่เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ ทีก่ าหนดใหม้กีารประเมนิมาตราฐาน AUN-QA และ 
EdPEx ตามกรอบเวลาทีก่ าหนดตาม KPI ของคณะฯ 
 
๕. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

กรรมการด าเนินการพฒันาหลกัสูตรได้ออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรให้มหีมวดต่างๆ ได้แก่หมวด
วชิาศกึษาทัว่ไป จ านวน ๓๑ หน่วยกติ หมวดวชิาเฉพาะ ๙๗ หน่วยกติและหมวดวชิาเลอืกเสร ี ๖ หน่วยกติ 
และอาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาได้น ากรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้            
ที่คาดหวงัของหลกัสูตร (PLO) ที่ก าหนดไว้ มาใช้ในการก าหนดผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวงัของแต่ละ
รายวชิา (CLO) รวมถงึวธิกีารสอน และวธิกีารประเมนิโดยมหีลกัการพจิารณาก าหนดวธิกีารสอนตามระดบั
การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการในการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและ PLO ลงสู่การปฎิบตัิในระดบัการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนของแต่ละ
รายวชิา โดยทุกวชิาตอ้งมกีารจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ การจดัท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวชิา มคอ. ๕ และ ๖ และสรุปการด าเนินการจดัการเรยีนการสอนของทัง้หลกัสูตร 
ประจ าปี (มคอ. ๗) โดยหลกัสูตรจะมกีารพจิารณาความส าเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละวชิา     
จากผลวดัผลการประเมนิ ความพงึพอใจของบณัฑติ และผลการประเมนิหลกัสตูรจากบณัฑติ 
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๖๙ 

  ๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
       หลกัสตูรฯ ใชห้อ้งเรยีนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องทางคณะฯ ทีม่กีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
ทัง้งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ เพื่อจดัซื้อหนังสอื ต ารา สื่อการเรยีนการสอน อุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอรอ์ย่างเพยีงพอในการสนบัสนุนการเรยีนการสอน และการวจิยั 
สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา และพฒันาบุคลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนุน โดยมทีรพัยากรต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรยีนรู้และสร้างประสบการณ์ได้ตาม PLO       
ทีก่ าหนดไว ้ ไดแ้ก่ 

๖.๑  ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 ๖.๑.๑ มีห้องสมุด และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษาค้นกว้าในสาขาวิชาตาม

หลกัสตูร มรีะบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และอนิเทอรเ์น็ตทีส่ามรถคน้ถวา้ขอ้มลูจากสถาบนัต่างๆ ทัง้ใน และ
ต่างประเทศ 

 ๖.๑.๒ มีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศต่ างๆ เพื่อ
สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 ๖.๑.๓ มหีอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์และครุภณัฑท์างวทิยาศาสตรเ์พยีงพอส าหรบัการ
เรยีนการสอน และการวจิยัในหลกัสตูร 
 ๖.๑.๔ มสีื่อวสัดุอุปกรณ์การศกึษา พรอ้มอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ทีเ่พยีงพอส าหรบัการเรยีน
การสอนในหลกัสตูร 

๖.๒  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 คณะฯ มคีณะท างานพจิารณาคดัเลอืกหนังสอืและวารสารของคณะฯ ทีจ่ะท าหน้าทีพ่จิารณา
ความต้องการ วางแผนการจดัหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทัง้ต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร          
ทางวชิาการ หรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน รวมทัง้สอือเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นักศกึษา ตลอดจนจดัสรรทรพัยากรต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัการเรยีนการสอน     
ทีจ่ดัขึน้ 

๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 คณะฯ มกีารส ารวจความเพยีงพอของหนังสอื ต ารา วารสาร และอุปกรณ์การเรยีนการสอน 
ตลอดจนทรพัยากรอื่นๆ ที่จ าเป็น โดยพจิารณาผลการประเมนิจากแบบส ารวจความพงึพอใจ และความ
ต้องการหนังสอื ต ารา วารสาร และอุปกรณ์การเรยีนการสอนของนักศกึษา และคณาจารย์ต่อทรัพยากร
ต่างๆ แลว้น ามาปรบัปรงุพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษา และคณาจารยอ์ยา่งเหมาะสม 
 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๐ 

๗. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลกัสตูรมตีวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานดงันี้ 

 

ตวับ่งช้ีและการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

วางแผน เพื่ อติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสตูร  

รอ้ยละ ๑๐๐ 
 

     

๒.  มีรายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 
๒ ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒ ิAUN-QA  

รอ้ยละ ๑๐๐      

๓.  มรีายละเอยีดของรายวชิาตามแบบ มคอ. ๓ 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

รอ้ยละ ๑๐๐       

๔.  มกีารพฒันา / ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ
สอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การประเมนิผล   
การเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงาน 
ทีร่ายงานใน มคอ. ๗ ของปีก่อน  

รอ้ยละ ๘๐ 
 

     

๕.  อาจารยใ์หม่ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรอื
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

รอ้ยละ ๑๐๐ 
 

     

๖.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วชิาการ และ / หรอืวชิาชพี  

อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครัง้ 

     

๗. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ / หรอืวชิาชพี  

อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครัง้ 

     

๘. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย / 
บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร  

เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑  
จากมาตรวดั   
๕ ระดบั 

     

๙. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี     
ต่อบณัฑติใหม่  

เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑  
จากมาตรวดั 
๕ ระดบั 

     

๑๐. ระดบัผลการประเมนิตามเกณฑร์ะบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน (AUN-
QA) 

ไม่น้อยกว่า ๔      

๑๑.  ผลการประเมนิตามเกณฑ์การด าเนินการ   
ทีเ่ป็นเลศิดา้นการศกึษา (EdPEx) 

ผ่าน      

๑๒. จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม           
ดา้นการศกึษา 

อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครัง้ 

     

หมายเหตุ  :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ้ ๓. ใหถ้อืว่าตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ (ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวนัที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒)  เป็นเพยีงแนวทางเท่านัน้  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๑ 

โดยสถาบนัอุดมศกึษาสามารถก าหนดตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒไิด้เอง  ซึ่งแต่ละ
หลกัสูตรมอีสิระในการก าหนดตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ใชใ้นการติดตาม ประเมนิ และรายงานคุณภาพของหลกัสตูร
ประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที ่๑-๖ ของแต่ละหลกัสูตร  ตามบรบิทและวตัถุประสงค์ในการผลติบณัฑติ   ทัง้นี้ ต้องได้รบั
ความเหน็ชอบหรอือนุมตัจิากสภาสถาบนัอุดมศกึษา ในระหว่างทีส่ถาบนัอุดมศกึษายงัไม่สามารถเสนอขอปรบัตวับ่งชี้
ใหม่ไดแ้ลว้เสรจ็ ใหใ้ชต้วับ่งชีเ้ดมิก่อนได ้ หรอืหากหลกัสตูรใดมคีวามประสงคก์ าหนดตวับ่งชีแ้บบเดมิกส็ามารถกระท าได ้ 
กรณีหลกัสตูรมกีารปรบัตวับ่งชีใ้หม่ ใหน้ าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบในการปรบัปรุงหลกัสตูร
ครัง้ต่อไป 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๒ 

 หมวดท่ี ๘  กระบวนการการประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 ๑.๑.๑  การสงัเกตพฤตกิรรม และการโตต้อบของนกัศกึษา 
 ๑.๑.๒  การประชุมคณาจารยใ์นสาขาวชิา เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขอค าแนะน า 
 ๑.๑.๓  การสอบถามจากนกัศกึษา 
 ๑.๒  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน  
 ๑.๒.๑  ประเมนิจากนักศึกษาเกี่ยวกบัการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวธิกีารสอน 
การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล และการใชส้ื่อ
การสอน 
  ๑.๒.๒  ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนรว่มงาน 
 
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

๒.๑  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษา 
๒.๒  ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 
๒.๓  ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 
๒.๔  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
 การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปีตามดชันีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ้ ๗ 
โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย ๓ คนประกอบดว้ย อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร กรรมการประเมนิ
คุณภาพภายในโดยมเีกณฑก์ารประเมนิดงันี้ 
 ระดบั   ความหมาย 

ควรปรบัปรงุ  มผีลการด าเนินการไมค่รบ ๑๐ ขอ้แรก 
ด ี   มผีลการด าเนินการครบ ๑๐ ขอ้แรก 
ดมีาก   มผีลการด าเนินการครบทุกขอ้ 
ทัง้นี้มหาวทิยาลยัฯ ได้ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรมกีารพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัแสดงการปรบัปรุง

ดชันีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามก าหนด อย่างน้อยทุก ๓ ปี และมกีารประเมนิเพื่อพฒันา
หลกัสตูรอยา่งต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

๔.๑  มกีารน าขอ้มลูจากรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
๔.๒  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรปุผลการด าเนินการประจ าปีเสนอประธานคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร  
๔.๓  ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร  



 

ภาคผนวก 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๓ 

 
 

ภาคผนวก ๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

๑. รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  
วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั      ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 161 Technology in Daily Life      3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและส่วนประกอบ ระบบคอมพวิเตอร ์ฮารด์แวร์
และซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ด้านการสื่อสาร โปรแกรมประยุกต์ด้านการจดัการข้อมูล โปรแกรม
ประยุกต์ดา้นการวดัและโปรแกรมประยุกตด์า้นแบบจ าลอง  การรักษาความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จรยิธรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

Information and communication technologies, meaning and component, computer system, 
hardware and software, communication applications, data handling applications, measurement 
applications and modeling application, computer security, cloud computing, ethics and laws. 
 
วทคร ๒๐๓ ห้องปฏิบติัการศึกษา       ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 203 Laboratory Exploration       1 (1-0-2) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

บทน าเข้าสู่กระบวนการวิจยัและระเบียบวิจยัในแวดวงการวิจยัใน ขอบเขตของวิทยาศาสตร์                     
ชวีการแพทย ์การสงัเกตการณ์และการแสดงตวัอย่าง การท าวจิยัในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรต่์างๆ ไดแ้ก่ 
หอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัเซลลแ์ละชวีโมเลกุล, ชวีเคม,ี โปรตนี, จลุชวีวทิยา, พยาธชิวีวทิยาและอื่นๆ 

Introduction to research experimentations in three modular fields for Biomedical Science. 
Guidance, surveys and demonstrations in scientific laboratories including molecular and cell biology, 
Biochemistry, proteomics, genetics, microbiology, pathology, etc.  
  
วศอก ๑๙๕ ปฏิบติัการวิศวกรรมพื้นฐาน      ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE 195 Basic Engineering Workshops     3 (2-2-5) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
 เขยีนแบบวศิวกรรมเบื้องต้น เครื่องมอืส าหรบัเขยีนแบบวศิวกรรม การใชค้อมพวิเตอรช์่วยในการ
ออกแบบขัน้พืน้ฐาน กรรมวธิผิลติเบือ้งตน้ อุปกรณ์และเครือ่งมอืส าหรบักระบวนการผลติ ความปลอดภยัขัน้
พืน้ฐานส าหรบัปฏบิตักิารวศิวกรรม 

Fundamentals of engineering drawing.  Tools for engineering drawing.  The use of computer 
in aiding basic design.  Fundamentals of manufacturing processes.  Equipment and tools for 
manufacturing processes.  Basic safety for engineering practice. 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๕ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๑๘๒ ธรรมชาติและปรชัญาของวิทยาศาสตร ์    ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 182 Nature and Philosophy of Science     3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์  ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ การวัดและ
การค้บพบทางวิทยาศาสตร์ การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาหรือยุค เรเนสซองซ์  จากกาลิเลโอสู่ไอน์สไตน์  
วทิยาศาสตรแ์ละสะเตม็วถิทีางแห่งการสบืเสาะ ชวีวทิยา: ทฤษฎแีละปฏบิตั ิเคม:ี ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ ฟิสกิส:์ 
ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ วทิยาศาสตรเ์ชงิบรูณาการ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีว่มสมยั 
     Nature and philosophy of science; the history of and origin science; measurement and 
scientific discovery; Renaissance; from Galileo to Einstein; science and STEM as inquiry; biology: 
theory and lab; chemistry: theory and Lab; physics: theory and lab; integrated science; contemporary 
science and technology. 
 

๒. รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร ์   
วททช ๑๐๕  ส่ิงแวดล้อมโลก             ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 105 Global Environment       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

สรุปภาพรวมของปัญหาสิง่แวดลอ้มระดบัโลก ความสมัพนัธร์ะหว่างการพฒันาสงัคมมนุษยแ์ละการ
ใช้ ทรพัยากรธรรมชาตติัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั กลยุทธ์ของการใช้ทรพัยากรโดยมนุษยใ์นแต่ละช่วงของ
เวลาใน ประวตัศิาสตร ์จุดเน้นหนักอยู่ทีก่ารเตบิโตของประชากรมนุษยแ์ละการพฒันาการของสงัคมมนุษย์
และความ กดดนัที่มต่ีอทรพัยากรทางกายภาพและชวีภาพ การใช้พลงังานตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนัและ
อนาคต สาเหตุและ ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มลพษิและการ
สญูเสยีความหลากหลาย ทางชวีภาพ ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประกอบทางดา้นกายภาพ เคมแีละชวีภาพ
ของสิง่แวดล้อม มลพษิและ ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมของมนุษย์และ
ผลกระทบต่อความหลากหลายทาง ชวีภาพและความยัง่ยนืของสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

An overview of the global environmental issues, the relationship between human society 
development and the use of natural resources from the past to present, the resource uses strategies 
over time. Focus is on human population growth and societal development and its pressures on 
physical and biological resources; energy usage from past to present and the future; causes and 
socio-economic implications of climate change, pollution, and loss of biodiversity; interactions among 
physical, chemical, and biological components of the environment; pollution and degradation of the 
environment related to human activities and their impact on biodiversity and sustainability. 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๗๖ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๑๐๑  การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม     ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 101 Creative Thinking and Innovation      2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

กระบวนการคดิ การคดิสรา้งสรรค ์ นวตักรรม การแกปั้ญหา การประยกุต์ใชก้ารคดิสรา้งสรรค์ และ
นวตักรรมส าหรบัการเรยีนรู ้การประยกุตใ์ชก้ารคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรมส าหรบัการด ารงชวีติ 
 Process thinking, creative thinking, innovation, problem solving, applications of creative 
thinking and innovation to learning, applications of creative thinking and innovation to living.   
 
วทนว ๑๐๒  การคิดเชิงวิจารณญานและการตดัสินใจ    ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making    3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

กระบวนการคดิ การใชเ้หตุผลเชญิตรรกะ การคดิเชงิวจิารณญาน การตดัสนิใจ การแก้ปัญหา การ
ประยกุตใ์ชก้ารคดิเชงิวจิารณญานและการตดัสนิใจส าหรบัการเรยีนรู ้การประยกุตใ์ชก้ารคดิเชงิวจิารณญาน
และการตดัสนิใจส าหรบัการด ารงชวีติ 
 Thinking, logical reasoning, critical thinking, decision making, problem solving, applications 
of critical thinking and decision making for learning, applications of critical thinking and decision 
making for living. 
 
วทนว ๑๐๓  ชีวนวตักรรมและสงัคมยัง่ยืน      ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society    3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

ปรชัญาและหลกัการพื้นฐานด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความสมัพนัธ์ของความต้องการและการจดัหาทรพัยากรกบัมนุษยแ์ละสิง่แวดล้อม ศกัยภาพของสิง่มชีวีติ      
ชวีภณัฑแ์ละของเสยีจากชวีภาพ การสรา้งสรรค์และบูรณาการชวีนวตักรรมเพื่อประโยชน์อย่างยัง่ยืนต่อ
สงัคมมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มโลก 

The philosophy and significant roles of natural resources management; biodiversity; relation 
of resource demand and supply with human and environment; potential of bioresources, bioproducts 
and biological wastes; creative strategies and integration of bioinnovation for sustainable benefits of 
mankind, society and global environment. 
 
วทนว ๒๐๑ การสร้างวฒันธรรมนวตักรรม      ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 201 Creating an Innovation Culture     1 (1-0-2) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

บทน าเกี่ยวกับนวัตกรรม  วัฏจกัรนวัตกรรม ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างค่านิยม แนวคิดเกี่ยวกับ
วฒันธรรมและวฒันธรรมนวตักรรม การสรา้งชุดความคดิเชงินวตักรรม การพฒันากลยุทธเชงินวตักรรม 
ความเป็นผูน้ าและการจดัการเพื่อสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม 



มคอ. ๒ 
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๗๗ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Introduction to innovation. Innovation cycle. Using Innovation to Create Value. Culture and 

innovation culture concepts. Creating an Innovation Mind-set.  Developing an Innovation Strategy. 
Leadership and Management to create an innovative culture. 
 
วททช ๓๐๔ ชีวจริยธรรม        ๒ (๒-๐-๔) 
SCBE 304 Bioethics        2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

วเิคราะห์พฒันาการทางสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ วทิยาศาสตร์การแพทย์และวทิยาศาสตร์  
สิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งและปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ การวจิยัทีใ่ชม้นุษยแ์ละสิง่มชีวีติ และการแกปั้ญหาเหล่านัน้ 

Analysis of an advance in biological, medical and environmental sciences, the use of animal 
and human subjects in research, ethical questions about the maintenance and improvement of the 
health and well-being of communities. 
 

๓. รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา   
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงคท์างวิชาการ ๑    ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purpose I     2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี    
  ค าศพัทว์ชิาการ ส านวน ไวยากรณ์ และภาษาทีใ่ช้บ่อยในบรบิทสงัคมวชิาการ ทกัษะการสื่อสารที่
จ าเป็นในการสนทนากลุ่มย่อย การจ าลองสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบับรบิทมหาวทิยาลยัและวชิาการ การ
เขยีนเชงิวชิาการเบือ้งตน้ การอ่านและการฟังจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various university and academic situations; 
introduction to academic writing; and reading and listening from various sources. 

 
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงคท์างวิชาการ ๒    ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purpose II     2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ 
 กลยุทธ์ที่ส าคญัในทกัษะการใช้ภาษาทัง้สี่ การอ่านและการฟังตวับททางวชิาการ การพูดในเชงิ
วชิาการและการเขยีนระดบัเรยีงความ รวมทัง้ทกัษะยอ่ย คอื ไวยากรณ์ ค าศพัทว์ิชาการ การเขยีนสรุป เน้น
ภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นระดบัอุดมศกึษา และเนื้อหาเกีย่วกบัสงัคมโลก 
  Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in academic contexts and essay-writing, including sub-skills i.e., grammar, academic 
vocabulary, and summary with a focus on academic English and issues that enhance student’s world 
knowledge. 
  



มคอ. ๒ 
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๗๘ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๒๐๒ การส่ือสารและการน าเสนอทางวิทยาศาสตร ์    ๑ (๑-๐-๒) 
SCIN 202 Scientific Communication and Presentation    1 (1-0-2) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

ฐานขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์การสบืคน้ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ การเลอืกใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติ ิ การอ้างองิเชงิวทิยาศาสตร์  การตรวจสอบการคดัลอกผลงานวชิาการ การแปลผลและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ เทคนิคการสื่อสารและน าเสนอผลงานวชิาการทางวทิยาศาสตรใ์นระดบั
นานาชาต ิ

Scientific literature and information database; statistical analysis software for data analysis; 
scientific references; plagiarism prevention; scientific methodology and interpretation; international 
scientific communication and presentation.   
 
ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ     ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 380 Academic Presentations in English     2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี   
 การน าเสนอผลงานในสาขาวชิาต่างๆ โดยใช้ภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม การให้ขอ้มลู
อย่างชดัเจน น่าสนใจ และมปีระสทิธภิาพ ภาษาทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลงาน การบรรยายขอ้มลูทางสถติ ิกล
ยทุธใ์นการน าเสนอ และทกัษะการวจิยัซึง่ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English; 
clear delivery of the message; interesting and effective language use; language for statistics 
description; presentation strategies and research skills that enhance life-long learning. 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
๑. รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  

วททช ๑๐๑ ชีววิทยาทัว่ไป ๑       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 101 General Biology I       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

ความหลากหลายของคารบ์อนอะตอมและโมเลกุลของสิง่มชีวีติ พลงังานถ่ายโอนสู่ระบบสิง่มชีวีติ 
การจดัล าดบัของเซลล ์การหายใจในระดบัเซลล ์การสงัเคราะหแ์สง พนัธุศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ช ้แนวคดิ
ทาง ววิฒันาการ การศึกษาความสมัพนัธ์เชงิววิฒันาการและอนุกรมวธิาน นิเวศวทิยาและชวีวทิยาเชิง
อนุรกัษ์ 

The carbon and the molecular diversity of life, the energy transfer through living systems, the 
organization of the cell, cellular respiration, photosynthesis, genetics and its applications concept of 
evolution, phylogeny and systematic, ecology and conservation biology. 



มคอ. ๒ 
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๗๙ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๑๐๒ ปฏิบติัการชีววิทยาทัว่ไป ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 102 General Biology Laboratory I      1 (0-3-1) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

การใชก้ลอ้งจลุทรรศน์ โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล ์การเคลื่อนทีข่องโมเลกุล เนื้อเยือ่พชืและสตัว ์
การแบ่งเซลล ์พนัธุศาสตรแ์ละพนัธุศาสตรเ์ชงิประชากร นิเวศวทิยา และพฤตกิรรม 

Microscopy, cell structure and function, movement of molecules, plant and animal tissues; 
cell division, genetics and population genetics, ecology, and behavior. 

 
วททช ๑๐๓  ชีววิทยาทัว่ไป ๒            ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 103 General Biology II       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

ความหลากหลายทางชวีภาพของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพของพชื รปูร่างและหน้าที่
การทางานของส่วนต่างๆ ของพชื ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์และรปูร่างและหน้าทีก่ารทางาน
ของอวยัวะ และระบบอวยัวะต่างๆ ของสตัว ์

Biological diversity of life, plant diversity, plant form and function, animal diversity, forms and 
functions of animal organs and organ systems. 

 
วททช ๑๐๔ ปฏิบติัการชีววิทยาทัว่ไป ๒      ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 104 General Biology Laboratory II     1 (0-3-1) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั: วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ 

ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโมเนอรา โปรตสิตา ฟังไจ พชื และสตัว ์การสรา้งเซลล์ 
สบืพนัธุ ์และ การเจรญิของตวัอ่อน ระบบประสาท และ การรบัความรูส้กึ การหายใจและ การไหลเวยีนของ
เลอืด 

Diversity of monera, protist, fungi, plants and animals, gametogenesis and embryo 
development; nervous system and sensory system, respiratory and circulatory system. 

 
วทคม ๑๖๑ เคมีทัว่ไป        ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 161 General Chemistry        3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

โครงสร้างของอะตอม  พนัธะเคม ี แก๊สและทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวฏัภาค
สารละลายและคอลลอยด ์ อุณหพลศาสตรเ์คม ีจลนพลศาสตรเ์คม ี สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคม ี
 Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of gases, phase 
equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, ionic 
equilibria, electrochemistry. 
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๘๐ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคม ๑๘๙ ปฏิบติัการเคมี         ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 189 Chemistry Laboratory       1 (0-3-1) 
วชิาบงัคบัก่อน: วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป 

การทดลองเคมทีัว่ไปและเคมอีนิทรยีเ์บือ้งต้น ไดแ้ก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยส าคญัการเตรยีม
สารละลายและการไทเทรต กฏอตัราของปฏกิริยิา สมดุลเคมกีารวเิคราะห์เชงิปรมิาณโดยเทคนิคทางแสง 
การจ าแนกสารอนิทรยีต์ามการละลาย การใชแ้บบจ าลองศกึษาสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรยี ์ปฏกิริยิาของ
ไฮโดรคารบ์อน แอลกอฮอล ์ฟีนอล แอลดไีฮด ์คโีตน กรดคารบ์อกซลิก ิอนุพนัธข์องกรดคารบ์อกซลิกิและ  
เอมนี  

Experiments of general chemistry and basic organic chemistry include determinations of 
scientific errors, significant numbers, precision and accuracy, preparation of solution and titration, 
rate of reaction, chemical equilibria, quantitative analysis using spectroscopy, solubility classification, 
use of models to study stereochemistry of organic substance, reactions of hydrocarbons, reactions 
of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and ketones, reactions of carboxylic acids and 
derivatives, reactions of amines. 
 
วทนว ๑๗๑  การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองสถาณการณ์   ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 171 Modelling and Simulation      2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

แนวคดิเกี่ยวกบัการสรา้งแบบจ าลองและการจ าลองสถาณการณ์  โลกแห่งความเป็นจรงิและโลก
ของแบบจ าลอง แบบจ าลองแบบต่อเนื่องและไมต่่อเนื่อง การจ าลองสถาณการณ์เชงิค านวณ วธิมีอนตคิารโ์ล 
วธิเีชงิตวัเลข การวเิคราะหแ์ละการสรา้งภาพจากผลลพัธก์ารจ าลองสถาณการณ์ 

Modelling and simulation concepts. Real world and model world. Continuous, and discrete 
models. Computational simulation. Monte Carlo method. Numerical methods, Visualization and 
analysis of simulation results. 

 
วทคม ๑๗๒ เคมีอินทรีย ์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 172 Organic Chemistry       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป 

โครงสรา้งโมเลกุลและสมบตัทิัว่ไปของสารอนิทรยี ์การจ าแนกและการเรยีกชื่อสารอนิทรยี์ที่มหีมู่
ฟังก์ชนัต่างๆสเตอรโิอเคม ีสเตอรโิอไอโซเมอรแ์ละสมบตักิารหมุนระนาบแสง การสงัเคราะห์ปฏกิริยิาและ
การทดสอบสารแอลเคนแอลคนี แอลไคน์ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนเฮไลด์หรอืสารออร์กาโนฮาโลเจน
แอลกอฮอล์ฟีนอล อีเทอร์แอลดไีฮด์ คโีตน กรดคาร์บอกซลิกิ อนุพนัธ์ของกรดคาร์บอกซลิิกและอะมีน  
โครงสรา้งโมเลกุลและปฏกิริยิาของสารชวีโมเลกุลจ าพวกคารโ์บไฮเดรตโปรตนีและลปิิด 
  



มคอ. ๒ 
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๘๑ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Molecular structure and properties of organic compounds, classification and nomenclature of 

various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis, 
reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or 
organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid 
derivatives and amines. Molecular structure and properties of biomolecules: carbohydrates, proteins, 
and lipids. 
 
วทฟส ๑๖๐ ปฏิบติัการฟิสิกสท์ัว่ไป       ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 160 General Physic Laboratory       1 (0-3-1) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ แสงเชิงกายภาพ 
แมเ่หลก็ไฟฟ้า ทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษ กลศาสตรค์วอนตมั ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์ฟิสกิสข์องอนุภาค  

Basic Physics experiments relating to Mechanics, Thermodynamics, Physical optics, 
Electromagnetism Special theory of relativity Quantum mechanics, Atomic physics, Nuclear physics. 

 
วทฟส ๑๗๗ ฟิสิกสพื์้นฐาน        ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 177 Basic Physics        2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
 กลศาสตร ์อุณหภูมแิละความรอ้น ของไหล คลื่นเสยีงและการได้ยนิ ทศันศาสตรแ์ละการมองเหน็ 
ไฟฟ้าและแมเ่หลก็เบือ้งตน้ กลศาสตรค์วอนตมัเบือ้งตน้ ฟิสกิสอ์ะตอม ฟิสกิสน์ิวเคลยีรแ์ละกมัมนัตภาพรงัส ี 

Basic Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and 
visualization, basic electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics 
and radioactivity. 
 
วทคณ ๑๙๒ สถิติศาสตร ์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 192 Statistics        3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
  แนวคดิความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กบัเหตุการณ์หลากหลาย  
การตคีวามค่าสถติ ิ สถติพิรรณนา  การชกัตวัอย่างเพื่อให้ไดต้วัแทนที่ดขีองประชากรและการน าไปใช้ใน
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิาน  การน าเสนอบทความหรอืงานวจิยัทีต่พีมิพต์ามความสนใจของ
กลุ่มนกัศกึษาโดยวธิเีชงิสถติ ิ
  Concepts and  applications  of probability  and probability distributions in various events; 
interpretation  of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of 
populations and its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published 
research according to groups of student’s interest by statistical methods. 
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๘๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทวน ๒๖๒ วสัดนุาโน        ๓ (๒-๓-๕) 
SCME 262 Nanomaterials        3 (2-3-5) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

วธิกีารสรา้งโครงสรา้งระดบันาโน วสัดุนาโนและอุปกรณ์ระดบันาโน เทคนิกการท า deposition การ
ปลูกโครงสร้างวสัดุและการจดัเรยีงตวัด้วยตวัเองของโครงสร้างนาโน การน าวสัดุนาโนไปใช้ในชวีติจรงิ 
คุณสมบตัทิีห่ลากหลายและการน าไปใชใ้นทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์อเิลคโทรนิกในอนาคต 

This subject contains two complementary stands. The first deals with methods for producing 
nanostructures, nanostructured materials and nanoscale devices, using deposition, growth and self-
assembling processes. The second uses real-world examples to demonstrate how the unique 
properties of these materials can be tailored for a wide range of applications from novel buildings 
materials and medical prosthetic to the next generation of electronic devices. 
 
วททช ๒๐๓ พนัธศุาสตรท์ัว่ไป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 203 General Genetics       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

หลกัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การกระท าร่วมกนัระหว่างยนีและสิ่งแวดล้อม พนัธุศาสตร์เชิง
ปรมิาณ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบเชื่อมโยง การแปรผนัของโครโมโซม โครงสรา้งของสารพนัธุกรรม 
การกลายและ ซ่อมแซมสารพนัธุกรรม พนัธุศาสตร์เชิงชีวเคมแีละเชิงอิมมูโน พนัธุศาสตร์จุลชีพ การ
ถ่ายทอดพนัธุกรรมนอก โครโมโซม การก ากบัการท างานของยนี การวเิคราะห์พนัธุศาสตรร์ะดบัโมเลกุล 
พนัธุศาสตรเ์ชงิประชากรและการ เกดิสปีชสีใ์หม่ 

Principles of inheritance; gene and environment interaction; quantitative genetics; associative 
inheritance; variations of chromosomes; structure of chromosomes; mutation and DNA repair; 
biochemical and immunological genetics; microbial genetics; extrachromosomal inheritance; gene 
regulation; molecular genetic analysis; population genetics and speciation. 

 
วททช ๒๐๔ ปฏิบติัการพนัธศุาสตรท์ัว่ไป       ๑ (๐-๓-๑) 
SCBE 204 General Genetics Laboratory      1 (0-3-1) 
วชิาบงัคบัก่อน:  วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

ปฏบิตัิการการถ่ายทอดพนัธุกรรมของแมลงหวี่ พนัธุศาสตร์เชงิปรมิาณ เซลล์พนัธุศาสตร์ การ
ถ่ายทอด ยนีในแบคทเีรยี พนัธุศาสตรข์องยสีต ์และพนัธุศาสตรเ์ชงิประชากร 

Laboratory practices in genetic inheritance in Drosophila; quantitative genetics; cytogenetics; 
bacterial genetics; yeast genetics; and population genetics. 
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๘๓ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทชพ ๒๘๑ ชีวเคมี         ๓ (๓-๐-๖) 
SCBM 281 Biochemistry        3 (3-0-6) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั : วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี

โครงสรา้งและหน้าทีข่องชวีโมเลกุล การมว้นตวัของโปรตนีโครงสรา้งและหน้าที่ของโปรตนี ตวัเร่ง
ชวีภาพ จลนศาสตรข์องเอนไซม ์วฏัจกัรกรดซติรกิ การส่งผ่านอเีลคตรอนและออกซเีดทฟี-ฟอสฟอรเีลชัน่ 
การสร้างและการสลายชวีโมเลกุลต่างๆในภาวะปกติและตวัอย่างภาวะการเกิดโรคที่ส าคญั การควบคุม
กระบวนการเมตาบอลสิมในสิ่งมชีวีติการจดัเรยีงรหสัพนัธุกรรมและการถ่ายทอด การแสดงออกของยโีนม
และการควบคุมการแสดงออกของยนี เทคนิคทางอณูชวีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประยกุตท์างการแพทย์ 

Structures and functions of biomolecules; protein folding, protein functions; bio-catalysis; 
enzyme kinetics; citric acid cycle; electron transport and oxidative phosphorylation; anabolism and 
catabolism of biomolecules in normal and some important pathological stages; regulation of metabolic 
pathways; flow of genetic information; gene regulation, and molecular techniques with medical 
applications. 

 
วทชพ ๒๘๒ ปฏิบติัการชีวเคมี       ๑ (๐-๓-๑) 
SCBM 282 Laboratory in Biochemistry      1 (0-3-1) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั:  วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี

โครงสรา้งและหน้าทีข่องชวีโมเลกุล การมว้นตวัของโปรตนีโครงสรา้งและหน้าที่ของโปรตนี ตวัเร่ง
ชวีภาพ จลนศาสตรข์องเอนไซม ์วฏัจกัรกรดซติรกิ การส่งผ่านอเีลคตรอนและออกซเีดทฟี-ฟอสฟอรเีลชัน่ 
การสร้างและการสลายชวีโมเลกุลต่างๆในภาวะปกติและตวัอย่างภาวะการเกิดโรคที่ส าคญั การควบคุม
กระบวนการเมตาบอลสิมในสิ่งมชีวีติการจดัเรยีงรหสัพนัธุกรรมและการถ่ายทอด การแสดงออกของยโีนม
และการควบคุมการแสดงออกของยนี เทคนิคทางอณูชวีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประยกุตท์างการแพทย์ 

Structures and functions of biomolecules, protein folding, protein functions, bio-catalysis, 
enzyme kinetics, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, anabolism and 
catabolism of biomolecules in normal and some important pathological stages, regulation of metabolic 
pathways, flow of genetic information, gene regulation, and molecular techniques with medical 
applications. 
 
วทนว ๒๖๑ ชีวฟิสิกสพื์้นฐาน       ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 261 Fundamental Biophysics      2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน:  วทฟส ๑๗๗  ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน,  วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

แนวคิดเกี่ยวกับชีวฟิสิกส์ ระบบเชิงชีวภาพระดบัโมเลกุลและเซล หลกัการทางฟิสิกส์เกี่ยวกบั
โมเลกุลเชงิชวีภาพ ระบบสิง่มชีวีติและกระบวนการของสิง่มชีวีติ ชวีฟิสกิส์ของระบบประสาท วธิกีารทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ และวเิคราะห์เพื่อการศึกษาเชิงปรมิาณเกี่ยวกับระบบสิง่มชีวีติและกระบวนการของ
สิง่มชีวีติ 
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๘๔ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Biophysics concepts. Molecular and cellular aspects of biological systems.  Physics principles 

of biological molecules, living systems and life processes. Neuro-biophysics. Mathematical, statistical 
and analytical approaches for quantitative study of living systems and life processes.   
 
วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชีววิทยาระดบัโมเลกลุ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology     3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑, วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ 

โครงสรา้ง หน้าที ่และการทางานของเซลล ์แนวคดิทางชวีวทิยาระดบัโมเลกุลพื้นฐาน การส่งทอด
โปรตนีและการขนส่ง การส่งสญัญาณภายในเซลล์และการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ การตอบสนองของ
เซลล ์วฏัจกัรของเซลลแ์ละการเปลีย่นแปลงไปท าหน้าทีเ่ฉพาะของเซลล ์การตายของเซลล ์การกลายพนัธุ์
และการซ่อมแซมสารพนัธุกรรมของเซลล ์การสรา้งภมูคิุม้กนั การเกดิมะเรง็ 

Cell structures, functions, cell action, concepts in basic molecular biology, protein targeting 
and vesicular trafficking, cell signaling and cell communication, cell response, cell cycle and cell 
differentiation, cell death, DNA mutation and DNA repair, immune, cancer. 

 
วททช ๒๐๘ นิเวศวิทยาทัว่ไป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 208 General Ecology       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาระดับตัวตน ประชากร ชุมชน ภูมินิเวศ ระบบนิเวศ และ
นิเวศวทิยาประยุกต์ บูรณาการความคดิรวบยอดทางนิเวศวทิยาระดบัพื้นฐานเข้ากบับทปฏบิตัิการนอก
หอ้งเรยีนโดยใช ้การศกึษาทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

Minimum ecological literacy on ecology of individual (autecology) to population, community, 
landscape, ecosystem and applied ecology. Integrate basic ecological concepts and outdoor 
laboratory using place-based education approach. 
 
วททช ๒๕๓ พื้นฐานสู่ความอภิเชษฐใ์นรายละเอียด: จลิุนทรียเ์พ่ือชีวิตท่ีมีคณุภาพ ๓  (๒-๓-๕) 
SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for Quality Life   3 (2-3-5) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

ความกา้วหน้าของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการนาทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์สงูสุดด้าน
ต่างๆ เพื่อประกอบอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ความงาม มารยาท และศลิปะ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ผลผลติทีพ่ฒันามาจากการน าจลุนิทรยีม์าใชป้ระโยชน์เพื่อชวีติทีม่คีุณภาพ 

Advancement in science and technology; maximized utilization of natural resources for food, 
beverage, clothing, medicine, beauty, etiquette, and art particularly focusing on those derived from 
microbes to indulge quality life. 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๘๕ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วททช ๓๐๒ ชีวสถิติ         ๓ (๓-๐-๖) 
SCBE 302 Biostatistics        3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

สถติพิืน้ฐาน ความน่าจะเป็นและการแจกแจง การสุ่มตวัอย่าง ขนาดของตวัอย่าง และการประมาณ
ค่าของประชากร สมมตฐิานและการทดสอบสมมตฐิาน การทดสอบแบบ z – test การทดสอบแบบ t – test 
การ วเิคราะหว์าเรยีนซ ์การวเิคราะหว์าเรยีนซแ์บบทศิทางเดยีว การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย 
การทดสอบ แบบไคสแควร ์การวเิคราะหก์ารถดถอย การถดถอยเชงิเสน้อย่างงา่ย สหสมัพนัธเ์สน้ตรง การ
ใชโ้ปรแกรมทาง สถติวิเิคราะหข์อ้มลู 

Basic statistics, probability distribution, sampling, sample size, estimation of population, 
hypothesis and hypothesis testing, z – test, t – test, Analysis of Variance, ANOVA, One–way ANOVA, 
multiple comparisons, chi-square-test, regression, simple linear regression, multiple regression, linear 
correlation, using statistical analysis. 
 
วทนว ๓๙๑  ไม้และวสัดจุากพืช       ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 391 Wood and Phytomaterials      2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน:   ไมม่ ี      
 แหล่งวัสดุปฐมภูมิและทุติยภูมิจากพืช ประวัติและความเป็นมาของการใช้ไม้และวสัดุจากพืช 
ประเภทของวสัดุจากพืช พฒันาการของเนื้อไม้ องค์ประกอบ การสงัเคราะห์ โครงสร้าง  การวิเคราะห์
คุณสมบตัแิละคุณภาพไมแ้บบพืน้ฐานดว้ยเครือ่งมอืและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

Primary and secondary sources of phytomaterials. History and applications of woods and 
various phytomaterials. Types of phytomaterials. Wood texture development. Composition, synthesis 
structure, and origins. Simple wood quality analysis with tools and image analysis software.  
 
วทนว ๓๙๒ ชีววิทยาเชิงสงัเคราะห ์      ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 392 Synthetic Biology       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  วทคม ๑๖๑  เคมทีัว่ไป,  วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม,ี  วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี

หลกัการพืน้ฐานของโพลเิมอรท์างชวีภาพ; วศิวกรรมชวีภาพของโปรตนีและกรดนิวคลอีกิ; วถิเีมตา
บอลิซึมและวิศกรรมเมตาบอลิซึม; เซ็นเซอร์ทางชีวภาพและตวัตรวจสอบ ; การรโีปรแกรมระดบัเซลล์; 
เนื้อเยื่อสงัเคราะห์และวศิวกรรมเนื้อเยื่อ; เทคโนโลยชีวีภาพระดบันาโน; การผสมผสานขอ้มูลโอมกิส์เพื่อ
ควบคุมกระบวนการทางชวีภาพแบบหลากหลาย; และเทคนิคสมยัใหมท่างชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห ์

Fundamental concepts of biopolymers; bioengineering of proteins and nucleic acids; 
metabolic pathways and engineering; biosensors and reporters; cellular reprogramming; synthetic 
tissues and tissue engineering; nanobiotechnology, integrations of omics to control diverse 
bioprocesses; and modern techniques in synthetic biology. 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๘๖ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๒. รายวิชาในกลุ่มวิชาธรุกิจและนวตักรรม    

วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยีทางชีวภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 241 Nanobiotechnology       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล 
 ความสมัพนัธข์องนาโนเทคโนโลยใีนระบบชวีวทิยา การเลยีนแบบระบบทีถู่กสรา้งโดยธรรมชาตเิพื่อ
ใชใ้นการประยุกตต่์างๆ การจดัวางโมเลกุลอย่างเป็นระเบยีบไดด้ว้ยตนเอง ระบบอเนกประสงคท์ีร่ะดบันาโน
สเกล การพฒันาระบบตรวจวดัทางชวีภาพ ชวีวทิยาทางการแพทยด์ว้ยนาโนเทคโนโลย ีการประยกุตใ์ชว้สัดุ
ในงานดา้นต่างๆ  
 Biological systems are extremely important in nanotechnology and many new applications 
are being developed by mimicking natural systems. Biology is extremely good at self-assembling 
complex, multi-functional systems at the nanoscale, e.g. cell membranes or DNA. By understanding 
how these systems work, nanotechnologists are developing new biosensing, biomedical and 
materials applications, e.g. the ion-channel biosensor. 

 
วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยีการอาหารและการเกษตรเพ่ือความเป็นเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 291 Food and Agri-technology for Urbanization    3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี      

 สงัคมเมอืงและภาวะทนัสมยั ภาวะโลกรอ้นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เขตกรรม ความมัน่คง
ทางอาหาร การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรและอาหารส าหรบัสงัคมเมอืง 
เกษตรแมน่ย า เกษตรในชุมชนเมอืง พลวตัรนวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

Urbanization and modernization; climate changes and limitation of agricultural farm land; food 
security; Increasing quality and productivity of food and agricultural products supplied for 
urbanization; precision agriculture; urban farming; dynamic innovation in agriculture and food 
technologies.   

 
วทนว ๒๙๒ ชีวนวตักรรมในอตุสาหกรรมอาหาร     ๒ (๒-๐-๔)                               
SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry     2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี 
         ชวีนวตักรรมดา้นอาหารเพื่อการยกระดบัคุณภาพชวีติและสุขภาพ นวตักรรมอาหารเพื่อความมัน่คง
และความปลอดภัยของอาหาร นวัตกรรมอาหารกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
นวตักรรมการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร สารเพิ่มประสิทธิภาพในชีวกระบวนการ  
นวตักรรมเคริอ่งปรงุอาหาร ส่วนผสมอาหาร สารออกฤทธิช์วีภาพ และอาหารโมเลกุล การปรบัปรุงคุณภาพ
สนิค้า ความเสถยีรเชงิชวีภาพของผลติภณัฑอ์าหาร การสร้างนวตักรรมสูตรอาหาร ความส าคญัของเมอืง
นวตักรรมอาหารกบัสงัคมและเศรษฐกจิ (การเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด การเพิม่ผลติภาพ การลดต้นทุนการ
ผลติ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรมอาหาร) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีนวตักรรมอุตสาหกรรมอาหาร 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๘๗ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 Bioinnovation in food industry for better quality of life; food innovation for food security and 
food safety; food innovation in food industry and related fields; innovation for quality control of raw 
materials; processing aids in bioprocess production; innovation in food seasoning; food ingredients, 
bioactive compounds and food molecules; products improvement; biostability of food products; 
innovation in food bioformulation; important of food innopolis for society and economy (market share, 
production efficiency, reduce production cost, food-innovation specialist); innovation in law and 
regulations for bioinnovation in food industry. 
 
วทนว ๓๐๑ อินเตอรเ์น็ตของสรรพส่ิง และนวตักรรม    ๓ (๒-๓-๕) 
SCIN 301 IoT and Innovation       3 (2-3-5) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี 

อินเตอร์เน็ตทัว่ไปและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดเมนและระบบของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เครื่องมอืและเทคโนโลยสี าหรบัอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ การวเิคราะหบ์ิก๊ดาต้า ศกัยภาพของการวเิคราะห์
ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์  การคดิเชงิสร้างสรรค์และนวตักรรมส าหรบัอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง่  การสรา้งและพฒันาอินเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ การประกอบการที่เกียวขอ้งกบัอินเทอรเ์น็ตของ
สรรพสิง่ ผลกระทบของอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ต่อชุมชนและสงัคม  

Internet in general and Internet of Things; domains and systems of IoT; tools and technology 
for IoT; data analytics using IoT; potential of Geographical Information Systems (GIS) analysis; 
creative thinking and innovation for IoT; building and developing IoT; entrepreneurship in IoT; impacts 
of IoT on community and society. 

 
วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 371 Marketing and Entrepreneurship     3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

การตลาดเชงิผูป้ระกอบการ การจดัการการตลาด การวจิยัทางการตลาดเพื่อความส าเรจ็ในการ
ประกอบการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ระบบราคา การประชาสมัพนัธ ์ การจดัการผลติภณัฑ ์ ความเขา้ใจ
ลกูคา้และคู่แขง่ทางการตลาด การสรา้งและการรกัษาแบรนด์ การประกอบการใหย้ัง่ยนื 

Marketing in an entrepreneurial context, management marketing, marketing research for 
entrepreneurial success, channel of distribution, price systems, promotional activities, product 
management, understanding customs and competitors, building and sustaining entrepreneurial brand. 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๘๘ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทวน ๓๗๒ วิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรม       ๓ (๓-๐-๖) 
SCME 372 Scientific Creativity and Innovation     3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

แนวคดินวตักรรมเบื้องต้น เป้าหมายเชงินวตักรรมในแง่ของสงัคม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเภทของนวตักรรมทัง้สบิประการ การผสมผสานและการบรูณาการนวตักรรม จดุเปลีย่นทาง สงัคมทีเ่ป็น
ผลจากนวตักรรมที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแนวทางการสร้างนวตักรรมและ การบ่มเพาะ
นวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จภายในประเทศ และตัวอย่างนวัตกรรมระดับโลก 
นวตักรรมเชงิเทคโนโลย ีหลกัแนวคดิเชงิเทคโนโลยทีี่เกี่ยวเนื่องกบันวตักรรม ตวัอย่าง เทคโนโลยทีี่เป็น
นวตักรรม 

Basic principle of innovation; aim of innovation in terms of society; science and technology; 
ten types of innovations; concept integration and complementary of innovation; turning point of 
society from scientific innovation; innovation incubation; example of successful innovation in the 
country and in the world; basic principle of technology; innovation in technology; example of 
technological innovation. 
 
วทนว ๓๐๔ การจดัการนวตักรรมเชิงกลยทุธ ์     ๒ (๒-๐-๔) 
SCIN 304 Strategic Management of Innovation     2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี  

การจดัการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ชนิดของนวัตกรรมและแบบแผนของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยแีละตลาด การวเิคราะห์ SWOT และ PEST การสรา้งและการด าเนินการในกลยุทธ์การพฒันา
ผลติภณัฑ ์การคดิเชงิออกแบบ  การจดัการกระบวนการและผูพ้ฒันาผลติภณัฑใ์หม่ การควบคุมเชงิกลยุทธ์
และบรรษทัภบิาล การจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา 

Strategic management of innovation; types of innovation and patterns of change in 
technologies and markets; SWOT and PEST analyses; creating and implementing a product 
development strategy; design thinking; managing the new product development process and teams; 
strategic control and corporate governance; management of intellectual property. 

 
วทนว ๓๙๓   วิทยาการแมลงสู่นวตักรรมและชีวธรุกิจ    ๓ (๒-๓-๕) 
SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-business   3 (2-3-5) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี 
   ชวีนวตักรรมและชวีธุรกจิของแมลงตัง้แต่ระดบัวทิยาศาสตรพ์ื้นฐาน จนถงึการประยุกต์ใช้แมลง 
หรือผลผลิตและการออกแบบ จากแมลงเพื่อประโยชน์ทางด้านงานวิจัย ทางการแพทย์ การเกษต ร 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และนโยบายพัฒนาประเทศต่างๆ ทัง้นี้รวมถึงการผลิต และพัฒนา
กระบวนการผลติสายพนัธุ์แมลงที่มปีระสิทธิภาพที่อาศัยความรู้ทางด้านพนัธุศาสตร์ วศิวกรรมชีวภาพ 
เทคโนโลยชีวีภาพ การต่อยอดงานวจิยัเพื่อการพฒันาธุรกจิ ตามมาตรฐานทางความปลอดภยัทางชวีภาพ
ของแมลง 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๘๙ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Bio-innovation and bio-business of Insects including basic research and applications of insect 

and/or products and designs of insects for research, medicine, agriculture, industry, environment, 
society and national development policy. Production and development of effective insect strains 
based on genetics, bio-engineering, biotechnology and translational research for bio-business 
development following a standard of insect biosafety guideline. 
 
วทนว ๔๐๓  สมัมนาทางชีวนวตักรรม      ๑ (๐-๓-๑) 
SCIN 403 Seminar in Bioinnovation      1 (0-3-1) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
       การเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคตทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการสร้างชวีนวตักรรม รวมถึงความเป็นผู้ประกอบการด้านชวีนวตักรรม ผ่านการน าเสนอบทความ 
งานวจิยั และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งชวีนวตักรรม  
       Presentations and group discussions on current and future knowledge and research in 
science and technology as well as entrepreneurship that involved in bioinnovation.  

 
๓. รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกงานและโครงงานวิจยั    

วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏิบติังานและการศึกษาดงูานเสริมสร้าง   ๓ (๐-๙-๓) 
 ประสบการณ์ทางนวตักรรมและวิสาหกิจ ๑   
SCIN 203 Internship for Innovation and Entrepreneurship I   3 (0-9-3)  
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

หลกัการและกระบวนการในการศกึษาดูงานและฝึกปฏบิตังิาน การจดัการหน่วยงานทัง้ภาครฐัด้าน
วจิยัพฒันา และสถานประกอบการเอกชน กระบวนการจดัการเพื่อวจิยัพฒันาผลติภณัฑข์องวสิาหกจิชุมชน
และธุรกจิชุมชน การจดัการวสิาหกจิทีม่ผีลกระทบต่อวถิชีวีติและเศรษฐกจิสงัคม การประเมนิผลและการน า
ผลการศกึษาดงูานมารายงานและจดัการสมัมนา 

Principles and process of field study and field professional practicum on management of 
public R&D organizations and private enterprises; invention and quality product development; 
innovation management of community enterprise and community business; entrepreneurship effect 
on community, economic and public society; evaluation; hold a seminar to report the results of 
internship program. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๙๐ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๓๐๓  การฝึกปฏิบติังานและการศึกษาดงูานเสริมสร้าง   ๓ (๐-๙-๓)  
 ประสบการณ์ทางนวตักรรมและวิสาหกิจ ๒ 
SCIN 303 Internship for Innovation and Entrepreneurship II   3 (0-9-3)  
วชิาบงัคบัก่อน : วทนว ๒๐๓  การฝึกปฏบิตังิานเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางนวตักรรมและวสิาหกจิ ๑ 

การฝึกปฎบิตังิานในหน่วยงานวจิยัพฒันาผลติภณัฑก์ารสรา้งสรรคแ์ละบูรณาการนวตักรรมทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชน การบรหิารจดัการวตัถุดบิ เทคโนโลย ีสายการผลติ กระบวนการการดูแล และตรวจสอบ
คุณภาพ การกระจายสินค้า การตลาด โลจสิติกและซพัพลายเชน ของสถานประกอบการและธุรกิจที่
เกีย่วขอ้ง  

Field professional practicum in R&D and innovation development in public organizations and 
private enterprises; management and implementation of raw materials; used technology; production 
line; quality control; product distribution; marketing; logistics and supply chain of the enterprise and 
related business.  

 
วทนว ๓๙๔ โครงการศึกษากรณีพิเศษ ๑      ๓ (๐-๙-๓)  
SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I     3 (0-9-3)  
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

ปรชัญาและแนวคดิในการวจิยัและการสรา้งนวตักรรม ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจิยั  ประเภท
ของการวจิยั  เครื่องมอืในการวจิยั  การศึกษาโจทย์วจิยัข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบวาง
แผนการวจิยั การประเมนิและบรหิารจดัการความเสี่ยงในการท าวจิยั การเขยีนเค้าโครงวจิยั การน าเสนอ
โครงรา่งงานวจิยั  

Philosophy and concepts of research and the creation of research innovation; methodology; 
type of research; research procedures; research instruments; research question; background and 
hypothesis; research planning; risk assessment and risk management for research; research 
proposal writing; scientific research presentation. 

 
วทนว ๔๙๔  โครงการศึกษากรณีพิเศษ ๒      ๓ (๐-๙-๓)  
SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II     3 (0-9-3)  
วชิาบงัคบัก่อน:  วทนว ๓๙๔  โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๑ 

การจดัการและวางแผนการคน้ควา้เพื่อท ากรณศีกึษางานวจิยัดา้นชวีนวตักรรม การใชเ้ครือ่งมอืวจิยั
และเทคนิคส าคญัที่ใช้ในการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การประเมนิผลวจิยัและการ
วพิากษผ์ล การเขยีนรายงานการวจิยั และการน าเสนอผลการศกึษาวจิยั 

Planning and proceeding for a case study of research in bioinnovation; research instrumental 
analysis and key technology; data collection and analysis; results evaluation and discussion; research 
writing; research presentation and presentation. 

 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๙๑ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๔. รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ  

วทคร ๓๐๖ เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลส์ตัว ์      ๒ (๐-๔- ๒) 
SCID 306 Cell Culture Techniques      2 (0-4-2) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
 เทคนิคขัน้พื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดที่เจรญิแบบเกาะตดิและที่เจรญิแบบไม่เกาะตดิ การ
เพาะเลีย้งเซลลส์ตัวใ์นปรมิาณสูง การขยายพนัธุ์เซลล ์การเจรญิของเซลลแ์ละการคงสภาพสายพนัธุ์เซลล์ 
การถนอมเซลลโ์ดยใชค้วามเยน็ และการตรวจเซลลท์ี่รอดชวีติหลงัแช่แขง็ ผลของตวัแปรบางอย่างต่อการ
เจรญิของสายพนัธุเ์ซลลแ์บบไมเ่กาะตดิกฎและระเบยีบการใชห้อ้งปฎบิตักิาร 
 Basic techniques for cultivation of anchorage-dependent and anchorage-independent cells, 
mass production of animal cells, propagation, determination of cell growth and maintenance of cell 
lines, cryo-preservation of cells and determination of cell survival after cold storage, effect of certain 
parameters on the growth of anchorage - independent cell line, laboratory rules and regulations. 
 
วทคร ๓๐๑ นิเวศวิทยาเชิงระบบและอบุติัการโรค     ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 301 Systems Ecology and Disease Emergence    3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

มูลฐานของระบบนิเวศวิทยา ระบาดวิทยาสมัยใหม่ผสมผสานกับนิเวศวิทยาเชิงวิว ัฒนาการ 
นิเวศวทิยาของโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบตัซิ ้า สุขนิเวศและวธิกีารเชื่อมโยงสหศาสตร์เพื่อการป้องกนัและ
ควบคุมโรค 

Fundamentals of systems ecology; merging modern epidemiology with evolutionary ecology; 
ecology of emerging and re-emerging diseases; ecohealth and transdisciplinary approach to disease 
prevention and control. 
 
วทคร  ๓๐๒ เทคโนโลยีด้านยีน       ๒ (๒-๐-๔) 
SCID 302 Gene Technology       2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

เทคนิคการจดัการยนีและการตดัต่อยนี หลกัการเทคโนโลยดีา้นยนี โครงการทดลองยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การประเมนิคุณภาพของข้อมูลจากผลการทดลอง กฎและระเบียบการใช้
หอ้งปฎบิตักิาร 
 Gene manipulation and recombinant DNA techniques; principles of gene technology; mini-
projects involving handling of nucleic acid and proteins; evaluation of the quality of data generated, 
laboratory rules and regulations. 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๙๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร  ๓๐๓ ชีวสารสนเทศ        ๒ (๑-๓-๓) 
SCID 303 Bioinformatics       2 (1-3-3) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัฐานขอ้มูลทางชวีวทิยา เช่น NCBI PDF และ PFAM เป็นต้น แนวคดิพื้นฐาน
ของการวเิคราะหข์อ้มลูล าดบัทางชวีวทิยาดว้ยวธิกีารแพรไ์วซซ์เีควนอไลน์เมนต ์มลัตเิปิลซเีควนอไลน์เมนต์ 
และการวเิคราะห์ด้วยวธิกีารทางไฟโลจนีีตกิ แนวคดิเบื้องต้นเกี่ยวกบัการวเิคราะห์โครงสร้างของสารชวี
โมเลกุล ความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัไมโครอะเรยแ์ละชวีวทิยาระบบ 

Understanding biological databases, such as NCBI, PDB, PFAM; Basic concepts of molecular 
sequence analyses, such as pairwise sequence alignment, multiple sequence alignment (MSA) and 
molecular phylogenetic analysis; Basic concepts in structural bioinformatics; Understanding 
microarray analysis and systems biology. 

 
วทคร ๓๐๔ การทดลองท่ีใช้สตัว ์       ๑ (๐-๒-๑) 
SCID 304 Animal Experimentation       1 (0-2-1) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
  จรยิธรรมการทดลองโดยใช้สตัว์ การเลือกรูปแบบสตัว์ มาตรฐานการดูแลสตัว์ เทคนิคพื้นฐาน
ส าหรบัการทดลองทีใ่ชส้ตัว ์เทคนิคพเิศษในการทดลองในสตัว ์กฎและระเบยีบการใชห้อ้งปฎบิตักิาร  
 Ethics on animal experimentation; selection of animal model; standard animal care; basic 
techniques for animal experimentation; special techniques in animal experiments; laboratory rules 
and regulations. 
 
วทคร ๓๐๕ ทกัษะทัว่ไปในการวิจยัทางวิทยาศาสตร ์    ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 305 Generic Skills in Science Research     1 (1-0-2) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

คุณสมบตัขิองนักวจิยัทีด่ ีการคน้หาขอ้มลูในฐานข้อมลูทางวทิยาศาสตรอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ ความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร ความปลอดภยัทางชวีภาพ เคม ีรงัส ีและไฟฟ้า จรยิธรรมในการวจิยัในมนุษย ์
และการทดลองสตัวใ์นดา้นวทิยาศาสตร ์สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา การกระท าผดิ คุณลกัษณะของความ
รบัผดิชอบและการอ้างองิผลงานวจิยั เทคนิคการสรา้งและการเขยีนโครงร่าง โครงการวจิยั การเขยีนขอทุน
วจิยั การเขยีนรายงานวจิยั และตน้ฉบบัเพื่อส่งตพีมิพ์ 

Qualities of a good researcher; effective data searching in science database; safety in 
laboratory; chemistry; radiation and electricity; ethics in human subjects research and experimental 
animals in science; intellectual property rights; qualities of responsibilities and references of the 
research works; techniques of writing protocol; research projects; for research grant, research reports 
writing and manuscript for publication. 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๙๓ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคร ๓๐๘ การประยกุตใ์ช้จลุทรรศนศาสตร ์     ๒ (๑-๒-๓) 
SCID 308  Application of Microscopy      2 (1-2-3) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
 โครงสรา้งและการใช้งานกลอ้งจุลทรรศน์ แบบธรรมดา แบบเฟส แบบพืน้มดื และแบบดฟิเฟอเรน
เชยีลอนิเตอรเ์ฟอเรนซ ์ คอนทราสท ์คอนโฟคลั ฟลูออเรสเซนต์ กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่องผ่าน
และชนิดส่องกราด  การเตรยีมชิน้เน้ือและเซลล ์การถ่ายภาพและการแปลผลภาพ 
 Structure and operation of various types of microscopes: light, phase, dark field, differential 
interference, contrast, confocal, fluorescence. Transmission electron microscope (TEM) and scanning 
electron microscope (SEM).  Tissues and cells preparation, Photomicrography and interpretation of 
the results. 
 
วทนว ๔๙๑ วิศกรรมเน้ือเย่ือ       ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 491 Tissue Engineering       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี 

หลกัการเบือ้งต้นของเวชศาสตรฟ้ื์นฟูสภาวะเสื่อม; ชวีวทิยาของการฟ้ืนฟูสภาวะเสื่อมและเซลลต์้น
ก าเนิด; ปฏกิรณ์ทางชวีภาพเพื่อการผลติเซลล์และเนื้อเยื่อ ; วสัดุโครงสรา้งที่เข้าได้กบัระบบทางชวีภาพ ; 
การเพาะเลีย้งอวยัวะ; หลกัการของการปลกูถ่ายเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ 
 Basic principles of regenerative medicine; regenerative and stem cell biology; bioreactors for 
production of cells and tissues; biocompatible scaffold materials; organoid culture; concepts of cell 
and tissue transplantation. 
 
วทชพ ๔๕๑ หลกัการออกฤทธ์ิของยา      ๒ (๒-๐-๔) 
SCBM 451 Principal Actions of Therapeutic Agents    2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี
 หลกัการออกฤทธิข์องยา เภสชัพลศาสตร:์ ยาออกฤทธิอ์ย่างไร กลไกการออกฤทธิข์องยา การจบั
ของยากับตัวรบั การออกฤทธิข์องยาที่สมัพันธ์กับเวลาที่ได้รบัยาและขนาดของยา เภสชัจลนศาสตร์: 
กระบวนการต่างๆทีเ่กดิกบัยาเมือ่ยาเขา้สู่ร่างกาย กระบวนการดดูซมึ การกระจายตวั การเปลีย่นแปลง และ
การขบัยาออกจากร่างกาย ปัจจยัต่างๆที่มผีลต่อการออกฤทธิข์องยา การคน้พบและการพฒันายา ยาออก
ฤทธิต่์อระบบประสาทอตัโนมตั ิความผดิปกตขิองระบบประสาทอตัโนมตั ิ

Principle of drug action, pharmacodynamics: how drug acts; mechanisms of drug action, 
drug-receptor interaction, concepts of time-effect and dose-response relationships, pharmacokinetics: 
how body handling the drug, fate of drugs in the body: absorption, distribution, excretion and 
metabolism, factors determine the time course of drug action, drug discovery and development, drugs 
affecting autonomic nervous system, disorders of autonomic nervous system. 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๙๔ 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทนว ๕๐๑     การทูตวิทยาศาสตร ์       ๓ (๓-๐-๖) 
SCIN 501 Science Diplomacy       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  ไมม่ ี

การทูตวทิยาศาสตร์  นโยบายวทิยาศาสตร์ส าหรบัการทูต  กลยุทธ์การทูตวทิยาศาสตร์และการ
ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ  วจิยัเชงิการทูตส าหรบัวิทยาศาสตร์ กฎหมายกบัความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  ความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละโทคโนโลย ี นวตักรรมดจิทิลั 

Science diplomacy; policy of science for diplomacy; science diplomacy and strategy 
promoting international relations, research for science diplomacy, laws and international relations,  
cooperation in science and technology, digital innovation. 
 
วทคร ๕๒๐  ศาสตรท์างการสอนและนวตักรรมทางวิทยาศาสตรศึ์กษา  ๒ (๒-๐-๔) 
SCID 520  Pedagogy and Innovation in Science Education   2 (2-0-4) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไมม่ ี

ศาสตรก์ารสอน วทิยาศสาสตรก์ารเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร ์นวตักรรมทางวทิยาศาสตรศ์กึษา 
กระบวนการเรยีนรู ้แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัการสอนทางวทิยาศาสตร ์บทบาทของเทคโนโลยเีพื่อ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนทาง
วทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

Pedagogy; teaching and learning science; innovation in science education; learning process; 
effective approach for science teaching; role of technologies for science learning process 
development; effective science learning and teaching activity design.  
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๙๕ 

รายวิชาของ University of Sussex 
(อา้งองิจาก http://www.sussex.ac.uk/lifesci/internal/courses/ugcourses/2016/C9001U#modules) 

ช่ือหลกัสตูร  B.Sc. (Ecology, Conservation and Environment) 
 School of Life Science, University of Sussex, UK  

 
Module Outline 
Demonstrate a systematic and conceptual understanding of biological phenomena and their 

explanations at a variety of levels, from molecular processes and genetics to organismal biology and 
ecosystems that is at or informed by the forefront of defined aspects of the discipline. 

Demonstrate systematic understanding and detailed knowledge of the diversity, classification 
and evolutionary biology of life on Earth, and explain how principles of evolutionary biology underpin 
ecology, conservation and sustainability. 

Demonstrate systematic understanding and detailed knowledge of the interactions between 
organisms and their environment including knowledge of population processes, their dynamics and 
interactions of community structure and biodiversity, and to show an appreciation of the dynamic 
properties of ecosystems. 

Demonstrate systematic understanding of the relationship between ecological science and 
conservation practice and show an appreciation of the way in which conservation biology draws upon 
information from across earth, life and social sciences. 

Demonstrate knowledge of the current state of research and understanding in ecology and 
related disciplines. 

Demonstrate an ability to access, synthesise, accurately deploy and critically evaluate 
ecological information from a variety of sources, including experimental data and primary literature, 
and an appreciation of the uncertainty, ambiguity and limits of the current state of knowledge. 
Demonstrate an understanding of policy issues on human interactions with natural populations and 
ecosystems, including biodiversity, climate change, habitat modification, pollution, exploitation and 
conservation. 

Be able to apply the methods and techniques learnt to plan, execute and present an 
independent piece of project work, involving data collection or evaluation of the primary scientific 
literature, within a supported framework. 

Demonstrate basic safe competencies in a range of practical field and laboratory techniques 
relevant to ecology, conservation and earth sciences including data collection in the field, GIS and 
analysis and interpretation of those data. 

To be able to address ethical issues and the impact on society of advances in ecology and 
the wider biosciences. 

Marshal evidence in support of arguments as well as critically evaluate arguments presented 
to them.  

Show competence appropriate to an honours graduate (FHEQ 'H' level) in written and oral 
presentation, numeracy and the use of standard C&IT packages. 
Work effectively in teams and have demonstrated skills in identifying and working co-operatively 
towards targets. 
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๙๖ 

แบบท่ี ๒:  ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี ๓-๔ 
Credit 

ก. กลุ่มวิชาหลกั (Core Course)  
            

C1079 Upland Ecology Field Course 15 
Experience of a wide range of environments and habitats is essential training for any field 

biologist, ecologist or conservationist. This module will involve a field course to the Yorkshire Dales 
National Park in late June which will provide access to a variety of upland habitats and species that 
participants would not normally experience in the rest of their degree at Sussex. 

You will develop a familiarity with the ecology of a range of habitats, an ability to identify a 
range of animal and plant groups to species level, and an ability to collect, analyse and interpret 
quantitative field data. 
 
C1113 Conservation in Practice 30 

Familiarise students with the management practices required to maintain key habitats in 
Western Europe, and with conservation issues concerning specific groups of organisms in those 
habitats examine issues in practical conservation at the level of NGOs, governments and society in 
general. Introduce students to professionals currently working in conservation, in order to give them 
a realistic idea of what the work involves, as well as an indication of employment opportunities. The 
module will consist of a combination of lectures, seminars by internal and external guest speakers 
and field visits to local nature reserves for demonstrations of practical conservation management and 
survey techniques. 
 
C1148 Conservation Biology I 15 

After an introduction to the major threats to global biodiversity, the module will explore a 
series of broad conservation themes. The first half will focus on the species level, exploring some of 
the particular threats faced, why species become rare and endangered, and what measures can be 
taken to halt or reverse population declines and how populations of threatened species can be 
restored. The module then adopts a habitat and ecosystem focus, working up from a consideration 
of specific habitats and their management to a landscape approach and exploring methods for 
repairing damaged habitats and ecosystems. 
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๙๗ 

Credit 
C1150 Environmental Research Skills (E&C) 15 

This module will provide all BSc Geography, and BSc Ecology, Conservation and 
Environmental Policy (ECEP) students with many of the skills they will need for their final year 
research projects. The module will be delivered by lectures and workshops. Each week a generic 
lecture will introduce a particular study skill and this will be supported by practical-based workshops 
in which you will gain experience in these skills. The workshops will last up to 4 hours and will cover 
an array of environmental research topics. 
 
C1151 Conservation Biology II 15 

The module follows logically from the Conservation Biology I module taught in Term 1. It 
starts with an in-depth consideration of the major threats to world biodiversity that were first 
introduced in Conservation Biology I. It then considers the national, European and international 
system of conservation designations and their associated legal framework. After a consideration of 
how modern molecule genetics can be used to clarify and address various conservation issues, the 
module finishes with considering how people and wildlife interact, both positively and negatively, and 
how emergent conflicts can be resolved. 

 
C7148 Conservation Ecology Field Course 15 

Experience of environments and habitats in the field is essential for an understanding of the 
conservation issues that can face them. 

This module will involve a field course to Slapton Ley in March/April. The site is an SSSI 
within the South Devon Area of Outstanding Natural Beauty, which provides access to a variety of 
ecologically vulnerable habitats that makes it ideal for learning about conservation biology. You will 
develop an understanding of, and ability to identify, the main conservation issues for a range of 
habitats. 
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๙๘ 

Credit 
ข. กลุ่มวิชาเลือกในสาขา (Elective Course) และ School of Life Scienes (Option) 

 
C1024 Advanced Topics in Evolutionary Biology 15 

You will work in groups on advanced research-led topics in evolutionary biology. Topics may 
include symbiosis, and sex and variation but will vary from year to year. They will be selected 
according to staff interests, recent developments in the field and the construction of a coherent 
package that covers a range of approaches in evolutionary biology, from molecular to ecological. 
Each topic will be introduced by a 'scene setting lecture' by a member of staff. You will then be given 
a set of references to relevant papers in the library. Groups will present their reports on the topics, 
via written material in Study Direct, seminars, reviews and news and view articles. Once you 
successfully complete the module you will understand recent theoretical and empirical developments 
in several areas of current research in evolutionary biology, critically read the primary literature in 
evolutionary biology, synthesis information from the primary literature and present your findings in 
written analyses and oral presentations. 
 
C1027 Plant Biology, Ecophysiology and Technology 15 

Plants provide us with food, a breathable atmosphere, raw materials and medicines whilst 
removing carbon dioxide from the atmosphere. The first half of this module will look at the origins 
and evolution of plants and the taxonomy of the major plant groups. 

The module will look at plant genetic diversity at the molecular level and look at genetic 
fingerprinting methods for the assessment of biodiversity in both wild and crop plants. We will then 
explore how plants sense their environment, take up nutrients and photosynthesise and store 
metabolites. The final section looks at the methods of producing genetically modified (GM) crop 
plants for food and biotechnology, and their benefits and potential threats to the environment and 
human health. 
 
C1110 Animal-Plant Interactions 15 

This module examines the impact of social, economic and technological transformations on 
people, the environment and ecology in the Tropics. A wide temporal perspective will be adopted 
incorporating historical perspectives, present day impacts and future scenarios. The module will also 
compare local and international perspectives on wildlife, ecotourism and environmental protection. 
You will cover, amongst other topics; the continuing impact of colonization; sustainability in marginal 
environments; the roles of indigenous environmental knowledge; intellectual property rights and 
biotechnology. 
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๙๙ 

Credit 
C1114 Conflict & Cooperation in Social Groups 15 

Conflict and cooperation cuts across the whole of biology and can be studied among genes 
or among organisms, in societies of micro-organisms, animals and humans, and also in multi-species 
mutualisms. It is relevant both in the origin of life and in modern-day organisms and societies. The 
module focuses on factors affecting the balance between conflict and cooperation in human society, 
vertebrate societies including primates and cooperative breeders, mutualism partners, and genes 
within organisms. There are eight lectures followed by six two-hour seminars covering research 
papers in a single area. In the first of these seminars the research papers are presented by the 
faculty, and in the others by you and your course mates. 
 
C1139 Social Insects 15 

The eusocial insects comprise approximately 20,000 species of ants, termites, bees and 
wasps. Eusociality in these groups has evolved 20-100MYA on approximately 10 occasions and has 
given rise to highly-organized societies with up to 20 million individuals. Eusocial insects are of great 
economic and ecological importance. They are also key model systems in many important areas of 
biology. The module comprises c. 19 lectures and 4-5 labs. Part 1 of the module (c. 6 lectures) 
provides general background on social insects. Later parts cover contrasting areas in which research 
on social insects is particularly active and important: Part 2) Use of inclusive fitness theory to 
understand conflict and conflict resolution within insect societies; Part 3) How insect societies are 
organized; Part 4) Special topic such as Fungus farming in social insects or the evolution of 
eusociality in insects. The labs are: Getting to know the social insects; Decoding the honey bee 
waggle dance; Quantifying wasp behaviour; Kinship and inclusive fitness theory; Organization of ant 
trail systems. 

 
C1149 Introduction to Sustainable Development 15 

This module aims to provide an understanding of the principles of sustainable development 
and, in particular, an introduction to the role of science and technology in contributing to key 
sustainable development challenges. We explore the origins of the concept of sustainable 
development and the core ideas that underpin it. We examine the ways in which sustainable 
development is interpreted by different interest groups, along with the assumptions made and the 
contradictions that arise. These ideas are illustrated through a series of contemporary case studies, 
which highlight efforts to address sustainable development challenges from the local to international, 
and examine the role of science and technology within these contexts. 
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๑๐๐ 

Credit 
Module learning outcomes: Describe competing conceptions of sustainable development. 

Recognise the positive and negative roles of science and technology in delivering sustainability. 
Identify key questions that policy processes seeking to deliver sustainability must address. To 
participate in informed discussion of the above topics. 

 
C1152 Resource Management 15 
 This module provides an introduction to the principles of the management of natural 
resources in the industrialized and developing world. It helps students to understand and describe 
major components of resource management problems and how to use this knowledge to explore 
practical resource management issues. It analyses competing priorities and value judgments in 
natural resource management and human pressures on resources due to population, social and 
economic demands. It explores the economics of major resource problems in land use, agriculture, 
forestry, recreation, conservation, and in fresh and salt waters, and examines the role of the ecology 
alongside other disciplines in addressing the key resource management challenges. 
 Module learning outcomes: Demonstrate a comprehensive understanding of the impacts of 
human pressures on natural resources. An ability to critically evaluate a range of alternative 
management strategies for specific case studies. Demonstrate through written and/or oral 
communication an understanding of the role of value judgements and disciplinary perspectives in 
natural resource management, and be able to demonstrate the need to manage resources by 
balancing economic and social criteria with environmental consideration senvironmental 
considerations. 
 
C7114 Structural Basis of Biological Function 15 

The module begins with the principles of protein architecture and the evolution of protein 
families. It then covers the properties of membrane proteins and the structural basis for generation 
of the protonmotive force in photosynthesis and respiration. How proteins use energy to achieve 
mechanical motion in 'molecular motors' is introduced. This is followed by discussion of protein folding 
and misfolding, and the roles of molecular chaperones. Post-translational modifications of proteins 
and their roles in signaling and regulation are described. Finally, we discuss how proteins interact 
with the other main biological polymers, the nucleic acids. 

Module learning outcomes: Demonstrte an in depth understanding of the principles of protein 
architecture and the evolution of protein families. Demonstrate a critical understanding of the role of 
protein structure in controlling protein function. Describe the mechanism of protein folding, the role 
of post-translational modifications and the structure of molecular chaperones and motors. 
Demonstrate a knowledge of the acquisition of relevant quantitative laboratory results and process 
and the evaluation of data with appropriate graphical tools. 
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๑๐๑ 

Credit 
C7117 Innovation in Bioscience and Medicine 15 

The purpose of this module is to provide students with an overview of how research in the 
Life Sciences can lead to innovation in society, and the factors that shape, boost or inhibit such 
innovation. The module explores the applications of bioscience, particularly in medicine, its products 
and processes, and their patterns of development. It examines the mechanisms through which 
products and services are commercialised, such as university-industry links, spin-off firms and 
corporate alliances. Wider regulatory and ethical debates and the role they play in the development 
of biotechnology are also explored. 

Module learning outcomes: To identify and demonstrate understanding of the importance of 
the non-technical factors associated with the success and failure of commercialisation attempts in 
the biomedical sector. To identify key institutions and organisations that are associated with 
bioscience and medical innovation. To select and appropriately apply conceptual tools from the social 
sciences to structure arguments related to the dynamics of bioscience and medical innovation. To 
critically discuss evidence that can inform debate on bioscience and medical innovation from a broad 
range of sources spanning the science, social science, and policy domains.  
 
C7127 Life Sciences Final Year Research Project 30 

This is an individual research project involving the investigation of a biological problem or 
phenomenon using experimental procedures, or the investigation and evaluation of a medical 
condition, intervention or treatment using literature-based methods, in addition to patient feedback 
where possible. You will obtain data and information from either laboratory or field-based 
experiments; from work performed in silico, or from literature-based research. 
 
C7162 Literature Project in Life Sciences 30 

The overall aim of this module is to allow students to choose a scientific or clinical topic, 
develop the capacity to survey the scientific literature, critically appraise scientific papers, and 
produce an authoritative literature review. They should demonstrate critical appraisal skills necessary 
to assess the relevance and trustworthiness of published articles; an understanding of scientific 
techniques, the conduct of research, to appreciate the advantages and disadvantages of various 
techniques, and evaluate the relative importance of scientific and clinical findings. Writing the 
literature review will afford the opportunity to advance different and sometimes conflicting arguments, 
and to propose new avenues for research into the topic. 
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๑๐๒ 

Credit 
Module learning outcomes: To critically survey and appraise the literature around a particular 

topic. To demonstrate a systematic understanding of the conduct of research, the techniques used 
and their advantages and disadvantages. To critically evaluate arguments, assumptions and data, 
and to make judgements with an awareness of the limits of knowledge. To demonstrate a conceptual 
understanding of research and an ability to interpret findings and draw conclusions as to the relevant 
merits of research approaches. To communicate information, ideas, problems and solutions to both 
specialist and non-specialist audiences in the form of a thorough and authoritative view of the state 
of a particular research field, and to write up a dissertation on this topic. 
 
L7032DECO Geographical Information Systems 15 

The module is designed to introduce students to Geographical Information Systems (GIS) 
using both the current industry standard software, and the increasing number of web based 
geographical tools. The module will provide a theoretical background that will enable students to look 
critically at the subject while providing them with practical skills in using these tools. Students will 
gain direct experience of a range of data collection, data capture, database, analytical and 
visualisation techniques. This methodology will be illustrated through a range of social and 
environmental applications, emphasising the decision-assisting potential of GIS analysis. The module 
should be of value to student who; wish to use GIS software, the products of GIS analysis, or will 
commission or evaluate GIS work by others. The module should also enable students to produce 
maps using free web based applications. 

 
ค. กลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ (Elective Course) 

 
N1049 Management of Innovation 15 

Critically evaluate the 4 Ps of innovation and be able to apply these to a variety of contexts 
(private, public and third sector). Devise an organisational strategy to manage the processes and 
functions of and for innovation to ensure commercialization and diffusion of innovation adds value to 
the organisation. Critically evaluate the relevance of different innovation management approaches to 
creativity, invention, commercialization, diffusion, knowledge management and intellectual property. 
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N1535 Leadership Foundations (LEAD) 15 

What makes someone an effective leader? Different schools of thought have been developed 
to address this question. The study of leadership began with identifying personal characteristics that 
distinguish leaders from followers. The study moved on to identify actual behaviours that effective 
leaders engage in. Yet previous approaches have not taken into account the fact that the 
effectiveness of leadership is rather contingent on situations that individuals are facing. The more 
recent approach attempts to combine all previous schools of thought in an attempt to find out why a 
particular leadership style may have different impacts on followers under different circumstances. By 
combining readings, case studies, experiential exercises and class discussion, this module enables 
students to determine their own leadership strengths and limitations, and to further develop a plan 
for improving their strengths and overcoming their limitations. 

Module learning outcomes: Understand and evaluate the different approaches to the study 
of leadership. Define, explain and illustrate principles of effective leadership, the management of 
change, negotiation and conflict resolution and the role of organisational power. Understand the 
major ethical, social pressures and challenges facing leaders today. Apply a leadership framework 
to case studies and real world situations. 
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๑๐๔ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา รหสัวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ระหว่างมหาวิทยาลยัมหิดล กบั University of Sussex 
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๑๐๕ 

ตารางท่ี ๑.๑  เปรียบเทียบรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลยัมหิดล (ชัน้ปีท่ี ๑-๒)  กบั University of 
Sussex ตามแผนการศึกษา (ชัน้ปีท่ี ๑)  เพ่ือแสดงการเทียบเคียงรายวิชาพื้นฐาน     
ท่ีจ าเป็นส าหรบัการศึกษาต่อท่ี University of Sussex ในแบบท่ี ๒ 

 
มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ชัน้ปีท่ี ๑    รวม   ๔๑  หน่วยกิต  
LAEN 180 
ศศภอ ๑๘๐ 

English for Academic Purpose I 
ภาษาองักฤษ เพือ่วตัถุประสงค ์
ทางวชิาการ ๑ 

2 (2-0-4) ---   

SCMA 161 
วทคณ ๑๖๑ 

Technology in Daily Life 
เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 

3 (3-0-6) ---   

SCBE 101 
วททช ๑๐๑ 

General Biology I 
ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

3 (3-0-6) C1021 Research Methods for Biology, 
Ecology and Zoology 

15 

C1087 Neuroscience and Behaviour  15 
SCBE 102 
วททช ๑๐๒ 

General Biology Laboratory I 
ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

1 (0-3-1) C1021 Research Methods for Biology, 
Ecology and Zoology 

15 

SCCH 161 
วทคม ๑๖๑ 

General Chemistry 
เคมทีัว่ไป 

3 (3-0-6) ---   

SCCH 189
วทคม ๑๘๙ 

Chemistry Laboratory 
ปฏบิตักิารเคม ี

1 (0-3-1) 
 

---   

SCPY 177
วทฟส ๑๗๗ 

Basic Physics  
ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

2 (2-0-4) ---   

SCPY 160
วทฟส ๑๖๐ 

General Physic Laboratory  
ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป 

1 (0-3-1) ---   

SCIN 101
วทนว ๑๐๑ 

Creative Thinking and Innovation 
การคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม 

2 (2-0-4) ---   

SCIN 171
วทนว ๑๗๑ 

Modelling and Simulation 
การสรา้งแบบจ าลอง และการจ าลอง
สถานการณ์ 

2 (2-0-4) ---   

SCIN 102 
 
วทนว ๑๐๒ 

Critical Thinking and Decision 
Making 
การคดิเชงิวจิารณญาณ และการ
ตดัสนิใจ 

3 (3-0-6) ---   

SCIN 103 
 
วทนว ๑๐๓ 

Bioinnovation and Sustainable 
Society 
ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื 

3 (3-0-6) L7003 Environmental Management and 
Sustainable Development 

15 

LAEN 181 
ศศภอ ๑๘๑ 

English for Academic Purpose II 
ภาษาองักฤษ เพือ่วตัถุประสงค ์
ทางวชิาการ ๒ 

2 (2-0-4) ---   

 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๐๖ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๑    รวม   ๔๑  หน่วยกิต  -ต่อ-  
SCMA 192 
วทคณ ๑๙๒ 

Statistics 
สถติศิาสตร ์

3 (3-0-6) ---   

SCCH 172 
วทคม ๑๗๒ 

Organic Chemistry 
เคมอีนิทรยี ์

3 (3-0-6) ---   

SCBE 103 
วททช ๑๐๓ 

General Biology II 
ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ 

3 (3-0-6) C7160 Marine Biology and Ecology Field 
Course 

15 

SCBE 104 
วททช ๑๐๔ 

General Biology Laboratory II 
ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ 

1 (0-3-1) C7160 Marine Biology and Ecology Field 
Course 

15 

SCBE 105 
วททช ๑๐๕ 

Global Environment 
สิง่แวดลอ้มโลก 

3 (3-0-6) F8510 The Natural World 15 
L7003 Environmental Management and 

Sustainable Development 
15 

ชัน้ปีท่ี ๒    รวม   ๔๗  หน่วยกิต    
SCID 182 
วทคร ๑๘๒ 

Nature and Philosophy of Science 
ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร์ 

3 (3-0-6) ---   

LAEN 380 
ศศภอ ๓๘๐ 

Academic Presentations in English 
การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ 

2 (2-0-4) ---   

SCME 262 
วทวน ๒๖๒ 

Nanomaterials 
วสัดุนาโน 

3 (2-3-5) ---   

SCBE 203 
วททช ๒๐๓ 

General Genetics 
พนัธุศาสตรท์ัว่ไป 

3 (3-0-6) C1111 Introduction to Evolution and 
Biodiversity 

15 

SCBE 204 
วททช ๒๐๔ 

General Genetics Laboratory 
ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรท์ัว่ไป 

1 (0-3-1) ---   

SCBM 281 
วทชพ ๒๘๑ 

Biochemistry 
ชวีเคม ี

3 (3-0-6) ---   

SCBM 282 
วทชพ ๒๘๒ 

Laboratory in Bhochemistry 
ปฏบิตักิารชวีเคม ี

1 (0-3-1) ---   

SCID 203 
วทคร ๒๐๓ 

Laboratory Exploration 
หอ้งปฏบิตักิารศกึษา 

1 (1-0-2) C1021 Research Methods for Biology, 
Ecology and Zoology 

15 

SCIN 261 
วทนว ๒๖๑ 

Fundamental Biophysics 
ชวีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

2 (2-0-4) ---   

SCIN 291 
 
วทนว ๒๙๑ 

Food and Agri-Technology for 
Urbanization 
เทคโนโลยกีารอาหาร และการเกษตร
เพือ่ความเป็นเมอืง 

3 (3-0-6) ---   

SCBE 208 
วททช ๒๐๘ 

General Ecology 
นิเวศวทิยาทัว่ไป 

3 (3-0-6) C1111 Introduction to Evolution and 
Biodiversity 

15 

C1023 Introduction to Ecology and 
Conservation 

15 

EGIE 195 
วศอก ๑๙๕ 

Basic Engineering Workshops 
ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน 

3 (2-2-5) ---   

SCIN 201 
วทนว ๒๐๑ 

Creating an Innovation Culture 
การสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม 

1 (1-0-2) ---   

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๐๗ 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๒    รวม   ๔๗  หน่วยกิต  -ต่อ-  
SCIN 202 
 
วทนว ๒๐๒ 

Scientific Communication and 
Presentation 
การสือ่สาร และการน าเสนอทาง
วทิยาศาสตร ์

1 (1-0-2) ---   

SCIN 241 
วทวน ๒๔๑ 

Nanobiotechnology 
นาโนเทคโนโลย ี

3 (3-0-6) ---   

SCBE 253 
 
วททช ๒๕๓ 

Fundamental to Fitness: Microbes 
for Quality Life  
พืน้ฐานสู่ความอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด: 
จุลนิทรยีเ์พือ่ชวีติทีม่คีุณภาพ 

3 (2-3-5) ---   

SCIN 292 
วทนว ๒๙๒ 

Bioinnovation in Food Industry  
ชวีนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 

2 (2-0-4) ---   

SCME 372 
วทวน ๓๗๒ 

Scientific Creativity and Innovation 
วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม 

3 (3-0-6) ---   

SCBE 207 
วททช ๒๐๗ 

Basic Cell and Molecular Biology 
เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล 

3 (3-0-6) C7149 The Cellular and Molecluar Basis 
of Life 

15 

SCIN 203 
 
วทนว ๒๐๓ 

Internship for Innovation and 
Entrepreneurship I 
การฝึกปฏบิตังิาน และการศกึษาดงูาน
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทางนวตักรรม
และวสิาหกจิ ๑ 

3 (0-9-3) ---   

* การเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ชัน้ปีที ่๑-๒ เทยีบไดก้บัการเรยีนการสอน ชัน้ปีที ่๑ ของ University of Sussex 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๑.๒  เปรียบเทียบรายวิชาระหว่างมหาวิทยาลยัมหิดล (ชัน้ปีท่ี ๓-๔)  กบั University of 
Sussex ตามแผนการศึกษา (ชัน้ปีท่ี ๒-๓)  เพ่ือแสดงรายวิชาของ University of 
Sussex ท่ีใช้เทียบเคียง กบัรายวิชาของสาขาวิชาชีวนวตักรรมในแบบท่ี ๑ 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๓-๔) University of Sussex  (Year 2-3  Level 5-6) 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ชัน้ปีท่ี ๓   รวม ๒๗ หน่วยกิต  
SCBE 302 
วททช ๓๐๒ 

Biostatistics 
ชวีสถติ ิ

3 (3-0-6) C1150 Environmental Research Skills 
(E&C) 

15 

SCIN 301 
วทนว ๓๐๑ 

IoT and Innovation 
อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ และ
นวตักรรม 

3 (2-3-5) L7032DECO Geographical Information System 15 

SCIN 304 
 
วทนว ๓๐๔ 

Strategic Management of 
Innovation 
การจดัการนวตักรรมเชงิกลยุทธ์ 

2 (2-0-4) N1049 Management of Innovation 15 

SCIN 392 
วทนว ๓๙๒ 

Synthetic Biology 
ชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห์ 

3 (3-0-6) C7114 Structural Basis of Biological 
Function 

15 

C7117 Innovation in Bioscience and 
Medicine 

15 

SCBE 304 
วททช ๓๐๔ 

Bioethics 
ชวีจรยิธรรม 

2 (2-0-4) C1150 Environmental Research Skills 
(E&C) 

15 

SCME 371 
วทวน ๓๗๑ 

Marketing and Entrepreneurship 
การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการ 

3 (3-0-6) C1152 Resource Management 15 
N1049 Management of Innovation 15 

SCIN 391 
วทนว ๓๙๑ 

Wood and Phytomaterials 
ไม ้และวสัดุจากพชื 

2 (2-0-4) ---   

SCIN 393 
 
วทนว ๓๙๓ 

Insect Scientific Innovation and 
Bio-business 
วทิยาการแมลงสู่นวตักรรมและชวีธุร
กจิ 

3 (2-3-5) N1049 Management of Innovation 15 

SCIN 394 
วทนว ๓๙๔ 

Senior Project in Bioinnovation I 
โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๑ 

3 (0-9-3) C7127 Life Sciences Final Year Research 
Project 

30 

SCIN 303 
 
วทนว ๓๐๓ 

Internship for Innovation and 
Entrepreneurship II 
การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษา 
ดงูานเสรมิสรา้งประสบการณ์ 
ทางนวตักรรมและวสิาหกจิ 2 

3 (0-9-3) ---   

ชัน้ปีท่ี ๔   รวม ๔ หน่วยกิต  
SCIN 403 
วทนว ๔๐๓ 

Seminar in Bioinnovation 
สมัมนาทางชวีนวตักรรม 

1 (0-3-1) C7127 Life Sciences Final Year Research 
Project 

30 

SCIN 494 
วทนว ๔๙๔ 

Senior Project in Bioinnovation II 
โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๒ 

3 (0-9-3) C7127 Life Sciences Final Year Research 
Project 

30 

* การเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ชัน้ปีที ่๓-๔ เทยีบไดก้บัการเรยีนการสอน ชัน้ปีที ่๒-๓ ของ University of Sussex 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชา ประกอบตารางท่ี ๑.๑ 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
ชัน้ปีท่ี ๑      
SCBE 101 
วททช ๑๐๑ 

General Biology I 
ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

3 (3-0-6) C1021 Research Methods for Biology, 
Ecology and Zoology 

15 

ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของสิง่มชีวีติ 
พลงังานถ่ายโอนสู่ระบบสิง่มชีวีติ การจดัล าดบัของเซลล์ การหายใจ
ในระดบัเซลล์ การสงัเคราะห์แสง พนัธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 
แนวคดิทาง ววิฒันาการ การศกึษาความสมัพนัธ์เชงิววิฒันาการและ
อนุกรมวธิาน นิเวศวทิยาและชวีวทิยาเชงิอนุรกัษ์ 

The carbon and the molecular diversity of life, the energy 
transfer through living systems, the organization of the cell, 
cellular respiration, photosynthesis, genetics and its applications 
concept of evolution, phylogeny and systematic, ecology and 
conservation biology. 

 There are certain skills and methods that are essential for 
being a biologist, ecologist or zoologist. Accurate observation 
and identification of organisms, and curiosity about them, 
provides the fuel for scientific discovery. The use of statistics 
allows us to test our hypotheses, form a quantitative 
understanding of experimental and observational data, and draw 
conclusions based on the information we can extract from them. 
Writing and presentation skills are then essential to present our 
findings in a clear and coherent form so that scientists, policy 
makers, end-users and the general public can understand them. 
This module will help you develop these skills. It will consist of 
three components: 1) an Introduction to Statistics and the use 
of statistical software to analyse biological and ecological data; 
2) the development of your ability to research and synthesis the 
primary scientific literature, and communicate your findings;        
3) a series of exercises to develop your observation and 
identification skills, and scientific curiosity. 
C1087 Neuroscience and Behaviour  15 
 The module deals with the mechanistic basis for perception 
and action by animals. We introduce neurons, synapses and 
neurotransmitters, and outline how the neurons transmit signals 
and process information. Sensory processing and perception 
are exemplified by the visual pathway, from the eye to 
specialised feature detectors in the cortex. Further, lectures on 
studying behaviour form an integral strand. A major theme to 
the module is understanding experimental technique and 
approaches allowing us to investigate and further our 
understanding of behaviour and its neuronal components. 

SCBE 102 
วททช ๑๐๒ 

General Biology Laboratory I 
ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ 

1 (0-3-1) C1021 Research Methods for Biology, 
Ecology and Zoology 

15 

การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การ
เคลือ่นทีข่องโมเลกุล เนื้อเยือ่พชืและสตัว ์การแบ่งเซลล ์พนัธุศาสตร์
และพนัธุศาสตรเ์ชงิประชากร นิเวศวทิยา และพฤตกิรรม 

Microscopy, cell structure and function, movement of 
molecules, plant and animal tissues; cell division, genetics and 
population genetics, ecology, and behavior. 

There are certain skills and methods that are essential for 
being a biologist, ecologist or zoologist. Accurate observation 
and identification of organisms, and curiosity about them, 
provides the fuel for scientific discovery. The use of statistics 
allows us to test our hypotheses, form a quantitative 
understanding of experimental and observational data, and draw 
conclusions based on the information we can extract from them. 
Writing and presentation skills are then essential to present our 
findings in a clear and coherent form so that scientists, policy 
makers, end-users and the general public can understand them. 
This module will help you develop these skills. It will consist of 
three components: 1) an Introduction to Statistics and the use 
of statistical software to analyse biological and ecological data; 
2) the development of your ability to research and synthesise 
the primary scientific literature, and communicate your findings; 
3) a series of exercises to develop your observation and 
identification skills, and scientific curiosity. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๐ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๑    -ต่อ-  
SCIN 103 
 
วทนว ๑๐๓ 

Bioinnovation and Sustainable 
Society 
ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื 

3 (3-0-6) L7003 Environmental Management and 
Sustainable Development 

15 

ปรชัญาและหลกัการพืน้ฐานดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
ความหลากหลายทางชวีภาพ ความสมัพนัธ์ของความต้องการและ
การจดัหาทรพัยากรกบัมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ศกัยภาพของสิง่มชีวีติ     
ชีวภัณฑ์และของเสียจากชีวภาพ การสร้างสรรค์และบูรณาการ        
ชีวนวัตกรรมเพื่อประโยชน์อย่ างยัง่ยืน ต่อสังคมมนุษย์และ
สิง่แวดลอ้มโลก 

The philosophy and significant roles of natural resources 
management; biodiversity; relation of resource demand and 
supply with human and environment; potential of bioresources, 
bioproducts and biological wastes; creative strategies and 
integration of bioinnovation for sustainable benefits of mankind, 
society and global environment. 

This module explores contemporary debates on 
environmental management and sustainable development from 
a perspective that bridges physical and human geography.         
It examines the development of core scientific and social 
theories and discourses that underpin contemporary 
management of the environment and sustainable development. 
In particular it explores the trade offs between the three different 
pillars of sustainability; economics, environment and society. 
These trade offs are explored in relation to a range of real world 
problems, including climate change, biodiversity loss and energy 
use. The module explicitly deals at a range of geographical 
scales, from the global to the local, as well as considering 
different approaches to the management of natural resources. 

SCBE 103 
วททช ๑๐๓ 

General Biology II 
ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ 

3 (3-0-6) C7160 Marine Biology and Ecology Field 
Course 

15 

ความหลากหลายทางชวีภาพของสิง่มชีวีติ ความหลากหลาย
ทางชวีภาพของพชื รูปร่างและหน้าทีก่ารทางานของส่วนต่างๆ ของ
พชื ความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์และรูปร่างและหน้าทีก่าร
ทางานของอวยัวะ และระบบอวยัวะต่างๆ ของสตัว์ 

Biological diversity of life, plant diversity, plant form and 
function, animal diversity, forms and functions of animal organs 
and organ systems. 

 

The marine environment includes some of the most diverse 
and biodiverse habitats on the planet. Many of these marine 
environments, such as rocky shores, are highly dynamic, 
presenting particular challenges and selection pressures for the 
organisms inhabiting them. This module will introduce you to 
some of the basic fieldwork skills of marine biology, and develop 
your general skills in experimental biology and field research: 
experimental design, data sampling, organism identification, 
data analysis and report writing. The module involves a 
residential marine biology field course and subsequent 
independent marine biology fieldwork exercises for you to learn 
and develop these skills. 

SCBE 104 
วททช ๑๐๔ 

General Biology Laboratory II 
ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ 

1 (0-3-1) C7160 Marine Biology and Ecology Field 
Course 

15 

ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโมเนอรา โปรตสิตา 
ฟังไจ พชื และสตัว ์การสรา้งเซลลส์บืพนัธุ ์และการเจรญิของตวัอ่อน 
ระบบประสาท และการรบัความรูส้กึ การหายใจ และการไหลเวยีน
ของเลอืด 

Diversity of monera, protist, fungi, plants and animals, 
gametogenesis and embryo development; nervous system and 
sensory system, respiratory and circulatory system. 

 

The marine environment includes some of the most diverse 
and biodiverse habitats on the planet. Many of these marine 
environments, such as rocky shores, are highly dynamic, 
presenting particular challenges and selection pressures for the 
organisms inhabiting them. This module will introduce you to 
some of the basic fieldwork skills of marine biology, and develop 
your general skills in experimental biology and field research: 
experimental design, data sampling, organism identification, 
data analysis and report writing. The module involves a 
residential marine biology field course and subsequent 
independent marine biology fieldwork exercises for you to learn 
and develop these skills. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๑ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๑    -ต่อ-  
SCBE 105 
วททช ๑๐๕ 

Global Environment 
สิง่แวดลอ้มโลก 

3 (3-0-6) F8510 The Natural World 15 

สรุปภาพรวมของปัญหาสิ่งแวดล้อมระดบัโลก ความสมัพนัธ์
ระหว่างการพฒันาสงัคมมนุษยแ์ละการใช ้ทรพัยากรธรรมชาตติัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั กลยุทธ์ของการใชท้รพัยากรโดยมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงของเวลาใน ประวัติศาสตร์ จุดเน้นหนักอยู่ที่การเติบโตของ
ประชากรมนุษยแ์ละการพฒันาการของสงัคมมนุษยแ์ละความ กดดนั
ทีม่ต่ีอทรพัยากรทางกายภาพและชวีภาพ การใชพ้ลงังานตัง้แต่อดตี
จนถึงปัจจุบนัและอนาคต สาเหตุและ ผลกระทบทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มลพษิและการสูญเสยี
ความหลากหลาย ทางชวีภาพ ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบ
ทางดา้นกายภาพ เคมแีละชวีภาพของสิง่แวดลอ้ม มลพษิและ ความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมของมนุษยแ์ละ
ผลกระทบต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพและความยัง่ยืนของ
สภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

An overview of the global environmental issues, the 
relationship between human society development and the use 
of natural resources from the past to present, the resource uses 
strategies over time. Focus is on human population growth and 
societal development and its pressures on physical and 
biological resources; energy usage from past to present and the 
future; causes and socio-economic implications of climate 
change, pollution, and loss of biodiversity; interactions among 
physical, chemical, and biological components of the 
environment; pollution and degradation of the environment 
related to human activities and their impact on biodiversity and 
sustainability. 

This interdisciplinary module provides students with a 
foundation for studying physical geography and ecology. After 
introducing systems theory and major evolutionary and 
ecological questions, it considers geology (Earth structure and 
composition, continental drift, plate tectonics, geological time), 
setting a framework for studying macro-evolution (patterns and 
processes, history of life, major extinctions and radiations, 
historical biogeography). This is followed by an introduction to 
earth system science, focusing on the hydrosphere and 
biosphere, and leads into macro-ecology, where we discuss 
local to global patterns of biodiversity, factors controlling species 
distribution and abundance, biogeography. 
L7003 Environmental Management and 

Sustainable Development 
15 

This module explores contemporary debates on 
environmental management and sustainable development from 
a perspective that bridges physical and human geography. It 
examines the development of core scientific and social theories 
and discourses that underpin contemporary management of the 
environment and sustainable development. In particular it 
explores the trade offs between the three different pillars of 
sustainability; economics, environment and society. These trade 
offs are explored in relation to a range of real world problems, 
including climate change, biodiversity loss and energy use. The 
module explicitly deals at a range of geographical scales, from 
the global to the local, as well as considering different 
approaches to the management of natural resources. 

ชัน้ปีท่ี ๒      
SCBE 203 
วททช ๒๐๓ 

General Genetics 
พนัธุศาสตรท์ัว่ไป 

3 (3-0-6) C1111 Introduction to Evolution and 
Biodiversity 

15 

หลกัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การกระท าร่วมกนัระหว่างยนี
และสิง่แวดลอ้ม พนัธุศาสตรเ์ชงิปรมิาณ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม
แบบเชื่อมโยง การแปรผันของโครโมโซม โครงสร้างของสาร
พนัธุกรรม การกลายและ ซ่อมแซมสารพนัธุกรรม พนัธุศาสตร์เชงิ
ชวีเคมแีละเชงิอิมมูโน พนัธุศาสตร์จุลชพี การถ่ายทอดพนัธุกรรม
นอกโครโมโซม การก ากบัการท างานของยีน การวิเคราะห์พนัธุ-
ศาสตร์ระดบัโมเลกุล พนัธุศาสตร์เชงิประชากรและการ เกดิสปีชสี์
ใหม ่

Principles of inheritance; gene and environment interaction; 
quantitative genetics; associative inheritance; variations of 
chromosomes; structure of chromosomes; mutation and DNA 
repair; biochemical and immunological genetics; microbial 
genetics; extrachromosomal inheritance; gene regulation; 
molecular genetic analysis; population genetics and speciation. 

It has been said that "nothing in biology makes sense 
except in the light of evolution" (Dobhansky, 1 9 7 3 ) . 
Understanding the principles of how the diversity of life has 
evolved is essential for any biologist. This module will introduce 
the basic theories and principles in evolutionary biology, 
including the mechanisms by which it works. The module will 
also introduce students to the diversity of life and how it is 
classified using selected taxonomic groups of organisms as 
examples to teach the core principles. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๒ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๒    -ต่อ-  
SCID 203 
วทคร ๒๐๓ 

Laboratory Exploration 
หอ้งปฏบิตักิารศกึษา 

1 (1-0-2) C1021 Research Methods for Biology, 
Ecology and Zoology 

15 

บทน าเขา้สู่กระบวนการวจิยัและระเบยีบวจิยัในแวดวงการวจิยั
ใน ขอบเขตของวทิยาศาสตร์ ชวีการแพทย์ การสงัเกตการณ์และ
การแสดงตวัอย่าง การท าวจิยัในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ต่างๆ 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเซลล์  และชีวโมเลกุล, ชีวเคมี, 
โปรตนี, จุลชวีวทิยา, พยาธชิวีวทิยาและอื่นๆ 
 Introduction to research experimentations in three modular 
fields for Biomedical Science. Guidance, surveys and 
demonstrations in scientific laboratories including molecular and 
cell biology, Biochemistry, proteomics, genetics, microbiology, 
pathology, etc. 

There are certain skills and methods that are essential for 
being a biologist, ecologist or zoologist. Accurate observation 
and identification of organisms, and curiosity about them, 
provides the fuel for scientific discovery. The use of statistics 
allows us to test our hypotheses, form a quantitative 
understanding of experimental and observational data, and draw 
conclusions based on the information we can extract from them. 
Writing and presentation skills are then essential to present our 
findings in a clear and coherent form so that scientists, policy 
makers, end-users and the general public can understand them. 
This module will help you develop these skills. It will consist of 
three components: 1) an Introduction to Statistics and the use 
of statistical software to analyse biological and ecological data; 
2) the development of your ability to research and synthesise 
the primary scientific literature, and communicate your findings; 
3) a series of exercises to develop your observation and 
identification skills, and scientific curiosity. 

SCBE 208 
วททช ๒๐๘ 

General Ecology 
นิเวศวทิยาทัว่ไป 

3 (3-0-6) C1111 Introduction to Evolution and 
Biodiversity 

15 

ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบันิเวศวทิยาระดบัตวัตน ประชากร ชุมชน 
ภูมนิิเวศ ระบบนิเวศ และนิเวศวทิยาประยุกต์ บูรณาการความคดิ
รวบยอดทางนิเวศวิทยาระดับพื้นฐานเข้ากับบทปฏิบัติการนอก
หอ้งเรยีนโดยใช ้การศกึษาทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

Minimum ecological literacy on ecology of individual 
(autecology) to population, community, landscape, ecosystem 
and applied ecology. Integrate basic ecological concepts and 
outdoor laboratory using place-based education approach. 

 

It has been said that "nothing in biology makes sense 
except in the light of evolution" (Dobhansky, 1 9 7 3 ) . 
Understanding the principles of how the diversity of life has 
evolved is essential for any biologist. This module will introduce 
the basic theories and principles in evolutionary biology, 
including the mechanisms by which it works. The module will 
also introduce students to the diversity of life and how it is 
classified using selected taxonomic groups of organisms as 
examples to teach the core principles. 
C1023 Introduction to Ecology and 

Conservation 
15 

This module provides a broad introduction to the main 
principles of ecology and conservation. Topics to be covered 
include population ecology (population growth, regulation, 
species interactions - competition, predation, mutualisms), 
community ecology (trophic structures and food webs, 
biodiversity, ecosystem services). We then move on to macro-
ecology, where we discuss local global patterns of biodiversity, 
factors controlling speicies distribution, abundance and 
biogeography. Finally we move on to consider applied issues in 
ecology and conservation, including habitat loss and 
fragmentation, invasive species, harvesting and ecological 
restoration. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๓ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๑-๒) University of Sussex  (Year 1  Level 4) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๒    -ต่อ-  
SCBE 207 
วททช ๒๐๗ 

Basic Cell and Molecular Biology 
เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล 

3 (3-0-6) C7149 The Cellular and Molecluar Basis of 
Life 

15 

โครงสรา้ง หน้าที ่และการทางานของเซลล ์แนวคดิทางชวีวทิยา
ระดับโมเลกุลพื้นฐาน การส่งทอดโปรตีนและการขนส่ง การส่ง
สัญญาณภายในเซลล์และการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ การ
ตอบสนองของเซลล์ วฏัจกัรของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงไปท า
หน้าที่เฉพาะของเซลล์ การตายของเซลล์ การกลายพนัธุ์และการ
ซ่อมแซมสารพนัธุกรรมของเซลล ์การสรา้งภมูคิุม้กนั การเกดิมะเรง็ 

Cell structures, functions, cell action, concepts in basic 
molecular biology, protein targeting and vesicular trafficking, cell 
signaling and cell communication, cell response, cell cycle and 
cell differentiation, cell death, DNA mutation and DNA repair, 
immune, cancer. 

 

Throughout the diversity of life, from slime moulds to 
elephants, organisms are built from cells, function by the 
expression of genes from DNA to proteins and cellular process 
via RNA intermediates, and achieve fitness by the flow of 
genetic information from one generation to the next. Some 
organisms are unicellular, while others contain millions of cells 
that may be specialized to carry out particular functions in the 
organism as a whole. However, the molecular and cellular 
processes of life are remarkably conserved and govern 
biological systems at all levels of complexity, so a knowledge of 
the essential principles of cell and molecular biology is important 
for any biologist, ecologist or zoologist. This module will 
introduce students to the essential concepts and components of 
molecular and cell biology. It will cover key principles of 
molecular biology, including the chemistry of life, nucleic acids, 
DNA replication and repair, and laboratory techniques. The 
module will also cover fundamentals of cell structure and 
function, including comparison of prokaryotic and eukaryotic 
cells, cell organelles, cell cycles, and microscopy techniques. 
The module will give students who are primarily interested in 
whole-organism biology the knowledge of essential principles of 
cell and molecular biology to underpin their future studies. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชา ประกอบตารางท่ี ๑.๒ 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๓-๔) University of Sussex  (Year 2-3  Level 5-6) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
ชัน้ปีท่ี ๓     
SCBE 302 
วททช ๓๐๒ 

Biostatistics 
ชวีสถติ ิ

3 (3-0-6) C1150 Environmental Research Skills 
(E&C) 

15 

สถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็นและการแจกแจง การสุ่มตวัอย่าง 
ขนาดของตวัอย่าง และการประมาณค่าของประชากร สมมตฐิานและ
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบ z – test การทดสอบแบบ      
t – test การ วเิคราะห์วาเรยีนซ์ การวเิคราะห์วาเรยีนซ์แบบทศิทาง
เดยีว การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดสอบ แบบ
ไคสแควร์ การวเิคราะห์การถดถอย การถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย 
สหสมัพนัธเ์สน้ตรง การใชโ้ปรแกรมทาง สถติวิเิคราะหข์อ้มลู 

Basic statistics, probability distribution, sampling, sample 
size, estimation of population, hypothesis and hypothesis 
testing, z – test, t – test, Analysis of Variance, ANOVA, One–
way ANOVA, multiple comparisons, chi-square-test, regression, 
simple linear regression, multiple regression, linear correlation, 
using statistical analysis. 

This module will provide all BSc Geography, and BSc 
Ecology, Conservation and Environmental Policy (ECEP) 
students with many of the skills they will need for their final year 
research projects. The module will be delivered by lectures and 
workshops. Each week a generic lecture will introduce a 
particular study skill and this will be supported by practical-
based workshops in which you will gain experience in these 
skills. The workshops will last up to 4 hours and will cover an 
array of environmental research topics. 

SCIN 301 
วทนว ๓๐๑ 

IoT and Innovation 
อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ และ
นวตักรรม 

3 (2-3-5) L7032DECO Geographical Information System 15 

อินเตอร์เน็ตทัว่ไปและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดเมนและ
ระบบของอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ เครื่องมอืและเทคโนโลยสี าหรบั
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การวเิคราะห์บิ๊กดาต้า ศกัยภาพของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์   การคิดเชิง
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมส าหรบัอินเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่  การสรา้ง
และพฒันาอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ การประกอบการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ ผลกระทบของอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ต่อ
ชุมชนและสงัคม  

Internet in general and Internet of Things; domains and 
systems of IoT; tools and technology for IoT; data analytics 
using IoT; potential of Geographical Information Systems (GIS) 
analysis; creative thinking and innovation for IoT; building and 
developing IoT; entrepreneurship in IoT; impacts of IoT on 
community and society. 

The module is designed to introduce students to 
Geographical Information Systems (GIS) using both the current 
industry standard software, and the increasing number of web 
based geographical tools. The module will provide a theoretical 
background that will enable students to look critically at the 
subject while providing them with practical skills in using these 
tools. Students will gain direct experience of a range of data 
collection, data capture, database, analytical and visualisation 
techniques. This methodology will be illustrated through a range 
of social and environmental applications, emphasising the 
decision-assisting potential of GIS analysis. The module should 
be of value to student who; wish to use GIS software, the 
products of GIS analysis, or will commission or evaluate GIS 
work by others. The module should also enable students to 
produce maps using free web based applications. 

SCIN 304 
 

วทนว ๓๐๔ 

Strategic Management of 
Innovation 
การจดัการนวตักรรมเชงิกลยุทธ์ 

2 (2-0-4) N1049 Management of Innovation 15 

การจดัการนวตักรรมเชงิกลยุทธ์ ชนิดของนวตักรรมและแบบ
แผนของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาด การวิเคราะห์ 
SWOT และ PEST การสร้างและการด าเนินการในกลยุทธ์การ
พฒันาผลติภณัฑ์ การคดิเชงิออกแบบ  การจดัการกระบวนการและ
ผู้พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การควบคุมเชิงกลยุทธ์และบรรษัทภบิาล 
การจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา 

Strategic management of innovation; types of innovation 
and patterns of change in technologies and markets; SWOT and 
PEST analyses; creating and implementing a product 
development strategy; design thinking; managing the new 
product development process and teams; strategic control and 
corporate governance; management of intellectual property. 

Critically evaluate the 4 Ps of innovation and be able to 
apply these to a variety of contexts (private, public and third 
sector). Devise an organisational strategy to manage the 
processes and functions of and for innovation to ensure 
commercialization and diffusion of innovation adds value to the 
organisation. Critically evaluate the relevance of different 
innovation management approaches to creativity, invention, 
commercialization, diffusion, knowledge management and 
intellectual property. 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๕ 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๓-๔) University of Sussex  (Year 2-3  Level 5-6) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๓   -ต่อ-  
SCIN 392 
วทนว ๓๙๒ 

Synthetic Biology 
ชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห์ 

3 (3-0-6) C7114 Structural Basis of Biological 
Function 

15 

หลกัการพื้นฐานของโพลเิมอร์ทางชวีภาพ ; วศิวกรรมชวีภาพ
ของโปรตนีและกรดนิวคลอีกิ; วถิเีมตาบอลซิมึและวศิกรรมเมตาบอลิ
ซึม; เซ็นเซอร์ทางชวีภาพและตวัตรวจสอบ; การรโีปรแกรมระดบั
เซลล์; เนื้อเยื่อสงัเคราะห์และวศิวกรรมเนื้อเยื่อ; เทคโนโลยชีวีภาพ
ระดบันาโน; การผสมผสานขอ้มูลโอมกิส์เพื่อควบคุมกระบวนการ
ทางชวีภาพแบบหลากหลาย; และเทคนิคสมยัใหม่ทางชวีวทิยาเชงิ
สงัเคราะห ์

Fundamental concepts of biopolymers; bioengineering of 
proteins and nucleic acids; metabolic pathways and engineering; 
biosensors and reporters; cellular reprogramming; synthetic 
tissues and tissue engineering; nanobiotechnology, integrations 
of omics to control diverse bioprocesses; and modern 
techniques in synthetic biology. 

 

The module begins with the principles of protein 
architecture and the evolution of protein families. It then covers 
the properties of membrane proteins and the structural basis for 
generation of the protonmotive force in photosynthesis and 
respiration. How proteins use energy to achieve mechanical 
motion in 'molecular motors' is introduced. This is followed by 
discussion of protein folding and misfolding, and the roles of 
molecular chaperones. Post-translational modifications of 
proteins and their roles in signaling and regulation are 
described. Finally, we discuss how proteins interact with the 
other main biological polymers, the nucleic acids. 

Module learning outcomes: Demonstrte an in depth 
understanding of the principles of protein architecture and the 
evolution of protein families. Demonstrate a critical 
understanding of the role of protein structure in controlling 
protein function. Describe the mechanism of protein folding, the 
role of post-translational modifications and the structure of 
molecular chaperones and motors. Demonstrate a knowledge of 
the acquisition of relevant quantitative laboratory results and 
process and the evaluation of data with appropriate graphical 
tools. 
C7117 Innovation in Bioscience and 

Medicine 
15 

The purpose of this module is to provide students with an 
overview of how research in the Life Sciences can lead to 
innovation in society, and the factors that shape, boost or inhibit 
such innovation. The module explores the applications of 
bioscience, particularly in medicine, its products and processes, 
and their patterns of development. It examines the mechanisms 
through which products and services are commercialised, such 
as university-industry links, spin-off firms and corporate 
alliances. Wider regulatory and ethical debates and the role they 
play in the development of biotechnology are also explored. 

Module learning outcomes: To identify and demonstrate 
understanding of the importance of the non-technical factors 
associated with the success and failure of commercialisation 
attempts in the biomedical sector. To identify key institutions and 
organisations that are associated with bioscience and medical 
innovation. To select and appropriately apply conceptual tools 
from the social sciences to structure arguments related to the 
dynamics of bioscience and medical innovation. To critically 
discuss evidence that can inform debate on bioscience and 
medical innovation from a broad range of sources spanning the 
science, social science, and policy domains. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๖ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๓-๔) University of Sussex  (Year 2-3  Level 5-6) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๓   -ต่อ-  
SCBE 304 
วททช ๓๐๔ 

Bioethics 
ชวีจรยิธรรม 

2 (2-0-4) C1150 Environmental Research Skills 
(E&C) 

15 

วิเคราะห์พัฒนาการทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วทิยาศาสตร์การแพทย์และวทิยาศาสตร์ สิง่แวดล้อม ตวัอย่างและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การวิจัยที่ใช้มนุษย์และสิ่งมีชีวิต และการ
แกปั้ญหาเหล่านัน้ 

Analysis of an advance in biological, medical and 
environmental sciences, the use of animal and human subjects 
in research, ethical questions about the maintenance and 
improvement of the health and well-being of communities. 

This module will provide all BSc Geography, and BSc 
Ecology, Conservation and Environmental Policy (ECEP) 
students with many of the skills they will need for their final year 
research projects. The module will be delivered by lectures and 
workshops. Each week a generic lecture will introduce a 
particular study skill and this will be supported by practical-
based workshops in which you will gain experience in these 
skills. The workshops will last up to 4 hours and will cover an 
array of environmental research topics. 

SCME 371 
วทวน ๓๗๑ 

Marketing and Entrepreneurship 
การตลาดและการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

3 (3-0-6) C1152 Resource Management 15 

การตลาดเชงิผูป้ระกอบการ การจดัการการตลาด การวจิยัทาง
การตลาดเพื่อความส าเร็จในการประกอบการ  ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ระบบราคา การประชาสมัพนัธ ์การจดัการผลติภณัฑ์ ความ
เขา้ใจลูกคา้และคู่แข่งทางการตลาด การสรา้งและการรกัษาแบรนด์ 
การประกอบการใหย้ัง่ยนื 

Marketing in an entrepreneurial context, management 
marketing, marketing research for entrepreneurial success, 
channel of distribution, price systems, promotional activities, 
product management, understanding customs and competitors, 
building and sustaining entrepreneurial brand. 

This module provides an introduction to the principles of the 
management of natural resources in the industrialized and 
developing world. It helps students to understand and describe 
major components of resource management problems and how 
to use this knowledge to explore practical resource management 
issues. It analyses competing priorities and value judgments in 
natural resource management and human pressures on 
resources due to population, social and economic demands. It 
explores the economics of major resource problems in land use, 
agriculture, forestry, recreation, conservation, and in fresh and 
salt waters, and examines the role of the ecology alongside 
other disciplines in addressing the key resource management 
challenges. 

Module learning outcomes: Demonstrate a comprehensive 
understanding of the impacts of human pressures on natural 
resources. An ability to critically evaluate a range of alternative 
management strategies for specific case studies. Demonstrate 
through written and/or oral communication an understanding of 
the role of value judgements and disciplinary perspectives in 
natural resource management, and be able to demonstrate the 
need to manage resources by balancing economic and social 
criteria with environmental consideration senvironmental 
considerations. 
N1049 Management of Innovation 15 

Critically evaluate the 4 Ps of innovation and be able to 
apply these to a variety of contexts (private, public and third 
sector). Devise an organisational strategy to manage the 
processes and functions of and for innovation to ensure 
commercialization and diffusion of innovation adds value to the 
organisation. Critically evaluate the relevance of different 
innovation management approaches to creativity, invention, 
commercialization, diffusion, knowledge management and 
intellectual property. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๗ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๓-๔) University of Sussex  (Year 2-3  Level 5-6) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

ชัน้ปีที ่๓   -ต่อ-  
SCIN 393 
 
วทนว ๓๙๓ 

Insect Scientific Innovation and 
Bio-business 
วทิยาการแมลงสู่นวตักรรมและ
ชวีธุรกจิ 

3 (2-3-5) N1049 Management of Innovation 15 

  ชวีนวตักรรมและชวีธุรกจิของแมลงตัง้แต่ระดบัวทิยาศาสตร์
พื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ใช้แมลง หรอืผลผลติและการออกแบบ 
จากแมลงเพือ่ประโยชน์ทางดา้นงานวจิยั ทางการแพทย ์การเกษตร 
อุตสาหกรรม สิง่แวดลอ้ม สงัคม และนโยบายพฒันาประเทศต่างๆ 
ทัง้นี้รวมถงึการผลติ และพฒันากระบวนการผลติสายพนัธุ์แมลงทีม่ ี
ประสทิธภิาพทีอ่าศยัความรูท้างด้านพนัธุศาสตร์ วศิวกรรมชวีภาพ 
เทคโนโลยชีวีภาพ การต่อยอดงานวจิยัเพื่อการพฒันาธุรกจิ ตาม
มาตรฐานทางความปลอดภยัทางชวีภาพของแมลง 

Bio-innovation and bio-business of Insects including basic 
research and applications of insect and/or products and designs 
of insects for research, medicine, agriculture, industry, 
environment, society and national development policy. 
Production and development of effective insect strains based on 
genetics, bio-engineering, biotechnology and translational 
research for bio-business development following a standard of 
insect biosafety guideline. 

Critically evaluate the 4 Ps of innovation and be able to 
apply these to a variety of contexts (private, public and third 
sector). Devise an organisational strategy to manage the 
processes and functions of and for innovation to ensure 
commercialization and diffusion of innovation adds value to the 
organisation. Critically evaluate the relevance of different 
innovation management approaches to creativity, invention, 
commercialization, diffusion, knowledge management and 
intellectual property. 

SCIN 394 
วทนว ๓๙๔ 

Senior Project in Bioinnovation I 
โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๑ 

3 (0-9-3) C7127 Life Sciences Final Year Research 
Project 

30 

ปรชัญาและแนวคดิในการวจิยัและการสรา้งนวตักรรม ระเบยีบ
วธิแีละกระบวนการวจิยั  ประเภทของการวจิยั  เครือ่งมอืในการวจิยั  
การศกึษาโจทย์วจิยัขอ้มูลและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้ง การออกแบบวาง
แผนการวจิยั การประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งในการท าวจิยั 
การเขยีนเคา้โครงวจิยั การน าเสนอโครงร่างงานวจิยั  

Philosophy and concepts of research and the creation of 
research innovation; methodology; type of research; research 
procedures; research instruments; research question; 
background and hypothesis; research planning; risk assessment 
and risk management for research; research proposal writing; 
scientific research presentation. 

This is an individual research project involving the 
investigation of a biological problem or phenomenon using 
experimental procedures, or the investigation and evaluation of 
a medical condition, intervention or treatment using literature-
based methods, in addition to patient feedback where possible. 
You will obtain data and information from either laboratory or 
field-based experiments; from work performed in silico, or from 
literature-based research. 

 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๘ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ชัน้ปีท่ี ๓-๔) University of Sussex  (Year 2-3  Level 5-6) 
รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
ชัน้ปีท่ี ๔   รวม ๔ หน่วยกิต  
SCIN 403 
วทนว ๔๐๓ 

Seminar in Bioinnovation 
สมัมนาทางชวีนวตักรรม 

1 (0-3-1) C7127 Life Sciences Final Year Research 
Project 

30 

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสร้างชวีนวตักรรม 
รวมถงึความเป็นผูป้ระกอบการด้านชวีนวตักรรม ผ่านการน าเสนอ
บทความ งานวจิยั และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งชวีนวตักรรม  

Presentations and group discussions on current and future 
knowledge and research in science and technology as well as 
entrepreneurship that involved in bioinnovation. 

This is an individual research project involving the 
investigation of a biological problem or phenomenon using 
experimental procedures, or the investigation and evaluation of 
a medical condition, intervention or treatment using literature-
based methods, in addition to patient feedback where possible. 
You will obtain data and information from either laboratory or 
field-based experiments; from work performed in silico, or from 
literature-based research. 

SCIN 494 
วทนว ๔๙๔ 

Senior Project in Bioinnovation II 
โครงการศกึษากรณพีเิศษ ๒ 

3 (0-9-3) C7127 Life Sciences Final Year Research 
Project 

30 

การจดัการและวางแผนการค้นคว้าเพื่อท ากรณีศกึษางานวจิยั
ดา้นชวีนวตักรรม การใชเ้ครื่องมอืวจิยัและเทคนิคส าคญัทีใ่ชใ้นการ
วจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์ขอ้มลู การประเมนิผลวจิยั
และการวพิากษ์ผล การเขยีนรายงานการวจิยั และการน าเสนอผล
การศกึษาวจิยั 

Planning and proceeding for a case study of research in 
bioinnovation; research instrumental analysis and key 
technology; data collection and analysis; results evaluation and 
discussion; research writing; research presentation and 
presentation. 

This is an individual research project involving the 
investigation of a biological problem or phenomenon using 
experimental procedures, or the investigation and evaluation of 
a medical condition, intervention or treatment using literature-
based methods, in addition to patient feedback where possible. 
You will obtain data and information from either laboratory or 
field-based experiments; from work performed in silico, or from 
literature-based research. 

 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๙ 

 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

แบบรายงานข้อมูลหลกัสตูร 
(MU: Template for Degree Profile)  

 
 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๐ 

MU: Template for Degree Profile MU Ed: Guideline 2017 
 

แบบรายงานข้อมลูหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรระดบั ปริญญาตรี 

๑. ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)  วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
        (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Science Program in Bioinnovation (international program) 
 ๒. ช่ือปริญญา  
 (ภาษาไทย)  วทิยาศาสตรบณัฑติ  (ชวีนวตักรรม)     
        (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Science (Bioinnovation) 
           
    ภาพรวมของหลกัสูตร 

ประเภทของหลกัสตูร หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
จ านวนหน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกติ 

 
ระยะเวลาการศกึษา /  
วงรอบหลกัสตูร 

๔ ปี ตามเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนด 

สถานภาพของหลกัสตูร 
และก าหนดการเปิดสอน 

หลกัสตูรเปิดใหม่ ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

การใหป้รญิญา ๑.  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว กรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนที่
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒. ให ้๒ ปรญิญา จากมหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex  
 ในกรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนทัง้ ๒ มหาวทิยาลยั ตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 

สถาบนัผูป้ระสาทปรญิญา 
)ความร่วมมอืกบัสถานบนัอื่น(  

มหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex 

องคก์รทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐาน ---  
ปรชัญาการศึกษาในการบริหารหลกัสูตร 
ปรชัญาการศกึษา 
 

มุ่งเน้นการพฒันาบณัฑติทีม่คีวามเป็นผูน้ า มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีุณสมบตัิ
ของนักวจิยัและนักเทคโนโลย ีมคีวามรู้ความสามารถในวชิาชพี มจีรรยาบรรณ
ของทัง้นกัวทิยาศาสตร ์และเจา้ของธุรกจิ บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรนี้
จะได้รับความรู้แบบพหุวิทยาการ ทัง้ ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์วทิยาศาสตรช์วีการแพทย ์วสัดุศาสตร ์สุขภาพ ศลิปะ และ
การจดัการ ใฝ่เรยีนรู ้วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มแีนวคดิ
ด้านนวตักรรม สร้างงานวจิยัและบูรณาการองคค์วามรูไ้ปสู่การพฒันานวตักรรม 
เพื่อแก้ไขปัญหา พฒันาคุณภาพชวีติ และต่อยอดทางธุรกจิได้  บนพื้นฐานของ
คุณธรรมและความยัง่ยนืของสงัคม และประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาติ 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๑ 

กลยุทธ ์/ แนวปฏบิตั ิ  
ในการจดัการเรยีนการสอน   
 

โดยภาพรวมของหลกัสูตรจะจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เน้น   
กลยุทธก์ารสอนแบบเชงิรุก (Active Learning) การมสีว่นร่วม (Class Engagement) 
และความหลากลาย โดยจะสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
(Collaborative and Cooperative Learning) โดยเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหา และการ
สรา้งสรรคช์ิน้งาน 

กลยุทธ ์/ แนวปฏบิตั ิ  
ในการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษา   
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
(Teaching Strategies, TSs)  และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียน (Evaluating 
Strategies, ESs) โดยมุ่งที่การท าใหท้ัง้สามปัจจยัมคีวามสอดคล้องและสอดรบักนั 
(Alignment) โดยความลกึซึง้ของรายวชิาจะเริม่จากระดบัพืน้ฐาน (Basic) ซึง่จะพบ
เป็นส่วนใหญ่ในวิชาระดับปี ๑  แล้วจึง เพิ่มความซับซ้อนและความลึกซึ้ง                 
ทัง้เนื้อหาวชิาภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิป็นระดบัปานกลาง (Intermediate) ในชัน้ปี 
๒-๓ และระดบักา้วหน้า (Advance) ในชัน้ ๓-๔  โดยวธิกีารและเครื่องมอืทีน่ ามาใช้
ในการประเมนิ มคีวามหลากหลาย เช่น การสงัเกต การสอบถาม การทดสอบ และ
แฟ้มสะสมงาน โดย TSs ที่ได้ปรบัน ามาใช้คือ เน้นให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ด้วย
ต น เ อ ง  Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, Research-based 
Learning นอกจากนี้เป็นการสง่เสรมิการท างานเป็นทมีร่วมดว้ย  

สมรรถะท่ีเสริมสรา้งให้นักศึกษาของหลกัสูตร 
Generic 
Competences 

PLO 4: ประยุกตใ์ชแ้ละเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอืสื่อสารต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนกัถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
(Generic LO, Moral, ICT) 
 
PLO 5: แสดงออกซึ่งพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนั  
ในมิติต่าง ในการมีส่วนร่วมท างานกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้น าได้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถร่วมกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  (Generic LO, Moral) 
 

Subject-specific 
Competences 
Competences 

PLO 1: ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นชวีนวตักรรมในการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่าง
เป็นที่ยอมรับในฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ
ผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพและมอือาชพี (Subject-specific LO, Cognitive) 
 
PLO 2: สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์(Subject-specific LO, Cognitive, ICT) 
 
PLO 3: แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท างานเชิง
สรา้งสรรค ์คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสูแ่นวคดิและสิง่ใหม่ๆ  (Subject-specific LO, Cognitive) 
 
PLO 6: อธิบายถ่ายทอดความรู้หรือสาระส าคัญเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ  ทรัพย์สิน            
ทางปัญญา กฎหมายส าคญัโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนดทางความปลอดภยั
ทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม (Subject-specific LO, Knowledge,  Communication) 
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๑๒๒ 

ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องบณัฑิต 
PLO 1 ประยุกต์ใชค้วามรูด้า้นชวีนวตักรรมในการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างเป็นทีย่อมรบัในฐานะ

ทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพและมอือาชพี  
 

PLO 2 
 

สร้างระบบ กระบวนการ และวิธีการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดยเฉพาะ            
ทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุเป้าประสงค ์ 
 

PLO 3 แสดงออกถงึเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละการท างานเชงิสร้างสรรค ์คดินอกกรอบ 
เพื่อน าไปสูแ่นวคดิและสิง่ใหม่ๆ   
 

PLO 4 
 

ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม             
เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนกัถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

PLO 5 
 

แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัในมติต่ิาง ในการมสีว่น
ร่วมท างานกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้น าได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถร่วมกนัแก้ปัญหาใหบ้รรลุผล     
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
 

PLO 6 
 

อธบิายถ่ายทอดความรูห้รอืสาระส าคญัเกี่ยวกบั การประกอบธุรกจิ  ทรพัยส์นิทางปัญญา กฎหมายส าคญั
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนดทางความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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๑๒๓ 

ภาคผนวก 
 

๑. ข้อก าหนด: คณุสมบติัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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๑๒๔ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร PLOs กบั MU-GA และ TQF 

 
PLOs ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรชีวนวตักรรม คณุลกัษณะ 

พึงประสงค ์(MU-GA) 
TQF (สกอ.) 

T-S GT SC EM 

๑.
 ค
ณุ
ธร

รม
 

๒.
 ค
วา
มร

ู้ 

๓.
 ปั
ญ
ญ
า 

๔.
 รบั

ผิด
ชอ

บ/
ทีม

 

๕.
 สื่
อส

าร
 

๖.
 พิ
สยั

 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวตักรรมในการประกอบอาชีพทัง้
ภาครฐัและเอกชน อยา่งเป็น ทีย่อมรบัในฐานะทรพัยากรบุคคล
ของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการที่
มคีณุภาพ และมอือาชพี 

          

2. สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อ
พฒันาต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัทรพัยากรทาง
ชีวภาพและสิง่แวดล้อม โดยใช้เครื่องมอืและเทคโนโลยตี่างๆ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุ-เป้าประสงค ์

          

3. แสดงออกถงึเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมการเรยีนรู้
และการท างานเชงิสรา้งสรรค ์คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสูแ่นวคดิ
และสิง่ใหม่ๆ  

          

4. ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดผลสมัฤทธิ ์โดย
ตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม กติกา และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง   

          

5. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรบั
ความแตกต่างระหว่างกนัในมติติ่าง ในการมสีว่นร่วมท างานกบั
ผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูร้่วมงานและผูน้ าไดอ้ย่างสร้างสรรค ์สามารถ
รว่มกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

          

6. อธบิายถ่ายทอดความรู้หรอืสาระส าคญัเกี่ยวกบั การประกอบ
ธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายส าคัญโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องทรพัยากรและข้อก าหนดทางความปลอดภัยทาง
ชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 

          

 
MU-GA: T-S = T-shaped     GT = Globally Talented     SC = Social Contributing     EM = Enterpreneurially minded 
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๑๒๕ 

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้าน (TQF)   
และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร (PLOs) 

 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู ้
(TQF) 

รายละเอียด ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสูตร 
(PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ด้านท่ี ๑ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.  มทีกัษะทางสงัคม 
๒. เขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ การ

จดสทิธบิตัร การค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ส าคญัทีเ่กีย่วกบัทรพัยากร 

๓. ขอ้ก าหนดทางความปลอดภยัทางชวีภาพ และ
สิง่แวดลอ้ม 

      

ด้านท่ี ๒ 
ความรู ้

๑. คน้ควา้ขอ้มลูเพื่อพฒันาต่อยอดความรูด้า้นการ
วจิยั 

๒. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และออกแบบ       
เพื่อประกอบงานวิจยัและปฏิบัติการในระดบั
นานาชาต ิ

      

ด้านท่ี ๓ 
ปัญญา 

๑. สร้า งผลงานบนเจตคติและพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิง
ธุรกจิ 

๒. ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น ชี ว น วั ต ก ร ร ม
ระดบัพื้นฐานในการประกอบอาชีพทัง้ภาครฐั
และเอกชน 

๓. น าเสนอสาระทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมไดอ้ย่างถูกต้องชดัเจน เพื่อใหบุ้คคล
ทัว่ไปเขา้ใจได ้

      

ด้านท่ี ๔ 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

๑. ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดท้ัง้ในฐานะผูร้่วมงาน และ
ผูน้ า 

๒. สามารถแก้ปัญหาให้งานบรรลุผลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

      

ด้านท่ี ๕ 
ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. ใชก้ารค านวณทางสถติ ิและวเิคราะห ์ประมาณ
การล่วงหน้า 

๒. ปรบัตวัให้เขา้กบัการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลย ี
มีความคิดสงัเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการ 
และนวตักรรม 

      

ด้านท่ี ๖  
ทกัษะพสิยั 

๑.  สามารถปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศยัเครื่องชีแ้นะ  

๒. สามารถฝึกปฎิบตัิในวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองจนเกดิความช านาญ คล่องแคล่ว 

๓. รับรู้หลักการที่ถูกต้องและสามารถเลือกสิ่งที่
สนใจหรอืมคีวามถนดัเป็นพเิศษ 

๔. สามารถใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการระดบัองคก์รและชุมชนทัง้ภาครฐั
และเอกชน 

      

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๖ 

TQF Level 2 / TQF 1 Graduate 
Competencies / Skill / LOs 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

Competency/skill 1: Moral       
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม       
การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัในมติต่ิาง ในการ    
มสีว่นร่วมท างานกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูร้่วมงานและผูน้ า
ได้อย่ างสร้างสรรค์  สามารถร่ วมกันแก้ปัญหา             
ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   (Generic LO, 
Moral) 
 

      

Competency/skill 2: Knowledge       
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพฒันาต่อยอดความรู้ด้านการวจิยั 
ใช้การค านวณทางสถิติ วิเคราะห์และการประมาณ
การณ์ล่วงหน้า มีทักษะในการใช้เครื่ องมือและ
ออกแบบ เพื่อประกอบงานวจิยัและปฏบิตักิารในระดบั
นานาชาต ิ
 

      

Competency/skill 3: Cognitive       
3.1 ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านชีวนวัตกรรมในการ

ประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างเป็นที่
ยอมรบัในฐานะทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้น
เทคโนโลยีและนวตักรรมหรือผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพและมอือาชพี 

 

      

3.2 สร้างระบบ กระบวนการ และวธิกีารด้านวจิยัและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดย
เฉพาะที่ เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพและ
สิง่แวดล้อม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์

 

      

3.3 แสดงออกถึง เจตคติ เชิงวิทยาศาสตร์  และ
วฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละการท างานเชงิสรา้งสรรค ์
คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสูแ่นวคดิและสิง่ใหม่ๆ   

 

      

Competency/skill 4: Communication       
อธบิายถ่ายทอดความรู้หรอืสาระส าคญัเกี่ยวกบั การ
ประกอบธุรกจิ  ทรพัย์สนิทางปัญญา กฎหมายส าคญั
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทรพัยากรและข้อก าหนดทาง
ความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 

      

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๗ 

TQF Level 2 / TQF 1 Graduate 
Competencies / Skill / LOs 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

Competency/skill 5: ICT       
ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมอืสื่อสารต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม เกดิ
ผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม 
กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง    
 

      

Competency/skill 6: Professional       
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวัตกรรมในการประกอบ
อาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชนอย่างเป็นทีย่อมรบัในฐานะ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพ และมอือาชพี 
 

      

 

 
 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๘ 

 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๙ 

 
 

ภาคผนวก ๓.๑ 
 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ 
ระหว่างผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 

กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕-๖ 
ท่ีตรงกบัระดบัคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 

 
 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๐ 

ตารางผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร 

 
PLO 1 ประยุกต์ใชค้วามรูด้า้นชวีนวตักรรมในการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างเป็น

ที่ยอมรับในฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ
ผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพ 
 

PLO 2 สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่อ งมือและ
เทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์
 

PLO 3 แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท างานเชิง
สรา้งสรรค ์คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสู่แนวคดิและสิง่ใหม่ๆ    
 

PLO 4 ประยุกต์ใช้และเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอืสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนักถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม กตกิา และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง    
 

PLO 5 แสดงออกซึง่พฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัใน
มติต่ิางๆ ในการมสี่วนรว่มท างานกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูร้ว่มงานและผูน้ าไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
สามารถรว่มกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
 

PLO 6 อธบิายถ่ายทอดความรูห้รอืสาระส าคญัเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ  ทรพัยส์นิทางปัญญา 
กฎหมายส าคญัโดยเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนดทางความปลอดภยัทาง
ชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 

 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๑ 

ตารางแสดงวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล เพื่อประเมินผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 
 

Program PLOs Teaching 
Strategies/Methods 

Evaluating 
Strategies 

PLO 1   
ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นชวีนวตักรรมในการประกอบ
อาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อยา่งเป็นทีย่อมรบัใน
ฐานะทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพและมอือาชพี 

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข ง  

PLO 2   
สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและ
นวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรูโ้ดยเฉพาะที่
เกีย่วกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใช้
เครือ่งมอืและเทคโนโลยต่ีางๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุเป้าประสงค ์

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข ง  

PLO 3   
แสดงออกถงึเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม
การเรยีนรูแ้ละการท างานเชงิสรา้งสรรค ์คดินอก
กรอบ เพื่อน าไปสู่แนวคดิและสิง่ใหม่ๆ    

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข ง  

PLO 4   
ประยกุตใ์ชแ้ละเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
เครือ่งมอืสื่อสารต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม เกดิ
ผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนกัถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม 
กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง    

ปีที ่1: a,b,e 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ข  
 

PLO 5   
แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การ
ยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัในมติต่ิางๆ ในการมี
ส่วนรว่มท างานกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูร้ว่มงานและผูน้ า
ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์สามารถรว่มกนัแก้ปัญหาให้
บรรลุผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ปีที ่1: a,b,e,f,h 
ปีที ่2: a,b,e,f,h 
ปีที ่3: a,b,e,f,g,h 
ปีที ่4: b,e,f,g,h 

ปีที ่1: ก ข ง 
ปีที ่2: ก ข ง 
ปีที ่3: ก ข ง 
ปีที ่4: ก ค 

PLO 6   
อธบิายถ่ายทอดความรูห้รอืสาระส าคญัเกีย่วกบั การ
ประกอบธุรกจิ  ทรพัยส์นิทางปัญญา กฎหมายส าคญั
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนดทาง
ความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 

ปีที ่1: a,b 
ปีที ่2: a,b,e,h 
ปีที ่3: a,b,e,g,h 
ปีที ่4: b,e,g,h 

ปีที ่1: ก 
ปีที ่2: ก ง 
ปีที ่3: ก ง 
ปีที ่4: ก ง 

 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๒ 

 
List of teaching strategies/methods:  
 a = lecture    e = project-based learning 
 b = group discussion  f = laboratory practice 
 c = team-based leaning g = workplace-based practice 
 d = problem-based learning  h = work assignment 
List of evaluating strategies:  
 ก = written examination ค = personal portfolio 
 ข = practical examination ง = rubrics 
     

 
 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๓ 

 
 

ภาคผนวก ๓.๒ 
 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ 
ระหว่างผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 

กบัคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
(MU Graduates Attributes) 
ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๔ 

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรฯ 

กบั Core Value ของมหาวิทยาลยัมหิดล (MAHIDOL) 

 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน Core Value ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
ยดึมัน่ในคุณธรรม ความซื่อสตัย ์และเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม 

A = Altruism 

เขา้ใจกฎหมายและจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ I = Integrity 
๒. ด้านความรู้  
มคีวามรูแ้ละทกัษะในการหาความรูด้ว้ยตนเอง M = Mastery 
มวีฒันธรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคเ์พื่อน าใปสู่การสรา้งนวตักรรมได้ 

L = Leadership 
M = Mastery 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา  
มรีะบบ กระบวนการ และวธิกีารวจิยัทีช่ดัเจน O = Originality 
ปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงได ้ H = Harmony 
๔. ด้านทกัษะทางความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลท่ี
สามและความรบัผิดชอบ 

 

มทีกัษะการท างานเป็นกลุ่ม H = Harmony 
แสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม D = Determination 
๕. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เรยีนรูแ้ละรเิริม่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา
ประกอบการศกึษา หรอืวจิยั 

L = Leadership 

๖. ด้านทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ  
มคีวามสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาองักฤษได้
อยา่งเหมาะสม 

M = Mastery 

 
  



มคอ. ๒ 
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๑๓๕ 

 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

ตารางแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กบัผลลพัธก์ารเรียนรู้ 

ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 
 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๖ 

ตารางแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  จ าแนกตามรายวิชา กบัผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร (PLOs) 

(เรยีงตามแผนการศกึษา และ IRPM) 
 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีท่ี ๑ (Year 1)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        

๑. ศศภอ ๑๘๐ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔)    I  I 
 LAEN 180 English for Academic Purpose I 2 (2-0-4)       

๒. วทคณ ๑๖๑ เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ๓ (๓-๐-๖) I I  I   
 SCMA 161 Technology in Daily Life 3 (3-0-6)       

๓. วททช ๑๐๑ ชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)  I I  I  
 SCBE 101 General Biology I 3 (3-0-6)       

๔. วทคม ๑๖๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  I I  I  
 SCCH 161 General Chemistry  3 (3-0-6)       

๕. วทฟส ๑๗๗ ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔)  I I  I  
 SCPY 177 Basic Physics 2 (2-0-4)       

๖. วทนว ๑๐๑ การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ๒ (๒-๐-๔)   I  I  
 SCIN 101 Creative Thinking and Innovation  2 (2-0-4)       

๗. วทนว ๑๗๑ การสรา้งแบบจ าลองและการจ าลอง
สถานการณ์ 

๒ (๒-๐-๔)  I I I   

 SCIN 171 Modelling and Simulation 2 (2-0-4)       
๘. วททช ๑๐๒ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๑ ๑ (๐-๓-๑)  I/P I I I  

 SCBE 102 General Biology Laboratory I 1 (0-3-1)       
๙. วทคม ๑๘๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑)  I/P I I I  

 SCCH 189 Chemistry Laboratory  1 (0-3-1)       
๑๐. วทฟส ๑๖๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑)  I/P I I I  

 SCPY 160 General Physic Laboratory  1 (0-3-1)       
๑๑. วทนว ๑๐๒ การคดิเชงิวจิารณญาณและการตดัสนิใจ ๓ (๓-๐-๖)  I I    

 SCIN 102 Critical Thinking and Decision Making 3 (3-0-6)       
๑๒. วทคณ ๑๙๒ สถติศิาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖)  I  I   

 SCMA 192 Statistics 3 (3-0-6)       
๑๓. วทนว ๑๐๓ ชวีนวตักรรมและสงัคมยัง่ยนื ๓ (๓-๐-๖) I I I I I I 

 SCIN 103 Bioinnovation and Sustainable Society 3 (3-0-6)       
๑๔. ศศภอ ๑๘๑ ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔)    R  R 

 LAEN 181 English for Academic Purpose II 2 (2-0-4)       
  



มคอ. ๒ 
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๑๓๗ 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีที ่๑  -ต่อ-  (Year 1 -Continued-)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑๕. วทคม ๑๗๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCCH 172 Organic Chemistry 3 (3-0-6)       
๑๖. วททช ๑๐๓ ชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 103 General Biology II 3 (3-0-6)       
๑๗. วททช ๑๐๔ ปฏบิตักิารชวีวทิยาทัว่ไป ๒ ๑ (๐-๓-๑) R R R R R  

 SCBE 104 General Biology Laboratory II 1 (0-3-1)       
๑๘. วททช ๑๐๕ สิง่แวดลอ้มโลก ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 105 Global Environment 3 (3-0-6)       
ชัน้ปีท่ี ๒   (Year 2)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑. วทคร ๑๘๒ ธรรมชาตแิละปรชัญาของวทิยาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖)   I I I  

 SCID 182 Nature and Philosophy of Science 3 (3-0-6)       
๒. วทนว ๒๙๑ เทคโนโลยกีารอาหารและการเกษตร 

เพื่อความเป็นเมอืง 
๓ (๓-๐-๖) I R R R R  

 SCIN 291 Food and Agri-technology for 
Urbanization 

3 (3-0-6)       

๓. วททช ๒๐๓ พนัธุศาสตรท์ัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  
 SCBE 203 General Genetics 3 (3-0-6)       

๔. วทชพ ๒๘๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  
 SCBM 281 Biochemistry 3 (3-0-6)       

๕. วทคร ๒๐๓ หอ้งปฏบิตักิารศกึษา ๑ (๑-๐-๒)  R R    
 SCID 203 Laboratory Exploration 1 (1-0-2)       

๖. วทนว ๒๖๑ ชวีฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔)  R R  R  
 SCIN 261 Fundamental Biophysics 2 (2-0-4)       

๗. ศศภอ ๓๘๐ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๒-๐-๔)    R  R 
 LAEN 380 Academic Presentations in English 2 (2-0-4)       

๘. วทวน ๒๖๒ วสัดุนาโน ๓ (๒-๓-๔  R R/P  R  
 SCME 262 Nanomaterials 3 (2-3-4)       

๙. วททช ๒๐๔ ปฏบิตักิารพนัธศุาสตรท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) R R/P R R R/P  
 SCBE 204 General Genetics Laboratory 1 (0-3-1)       

๑๐. วทชพ ๒๘๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑) R R/P R R R/P  
 SCBM 282 Laboratory in Biochemistry 1 (0-3-1)       

๑๑. วททช ๒๐๘ นิเวศวทิยาทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  
 SCBE 208 General Ecology 3 (3-0-6)       

๑๒. วศอก ๑๙๕ ปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕)  R R R   
 EGIE 195 Basic Engineering Workshops 3 (2-2-5)       

  



มคอ. ๒ 
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๑๓๘ 

 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีที ่๒  -ต่อ-  (Year 2 -Continued-)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑๓. วทวน ๒๔๑ นาโนเทคโนโลยทีางชวีภาพ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCME 241 Nanobiotechnology 3 (3-0-6)       
๑๔. วทวน ๓๗๒ วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ๓ (๓-๐-๖)  R R R R R 

 SCME 372 Scientific Creativity and Innovation 3 (3-0-6)       
๑๕. วททช ๒๐๗ เซลลแ์ละชวีวทิยาระดบัโมเลกุล ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCBE 207 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6)       
๑๖. วทนว ๒๙๒ ชวีนวตักรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ๒ (๒-๐-๔) R R R  R R 

 SCIN 292 Bioinnovation in Food Industry 2 (2-0-4)       
๑๗. วททช ๒๕๓ พืน้ฐานสูค่วามอภเิชษฐใ์นรายละเอยีด: 

จลุนิทรยีเ์พื่อชวีติทีม่คีุณภาพ 
๓ (๒-๓-๕)  R/P R/P  R/P  

 SCBE 253 Fundamental to Fitness: Microbes for 
Quality Life 

3 (2-3-5)       

๑๘. วทนว ๒๐๒ การสื่อสารแลการน าเสนอทางวทิยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)    R R R 
 SCIN 202 Scientific Communication and 

Presentation 
1 (1-0-2)       

๑๙. วทนว ๒๐๑ การสรา้งวฒันธรรมนวตักรรม ๑ (๑-๐-๒) R R R R R R 
 SCIN 201 Creating an Innovation Culture 1 (1-0-2)       

๒๐. วทนว ๒๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูาน
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทางนวตักรรมและ
วสิาหกจิ ๑ 

๓ (๐-๙-๓) P P P P P P 

 SCIN 203 Internship for Innovation and 
Entrepreneurship I 

3 (0-9-3)       

ชัน้ปีท่ี ๓   (Year 3)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑. วทนว ๓๙๒ ชวีวทิยาเชงิสงัเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖)  R R  R  

 SCIN 392 Synthetic Biology 3 (3-0-6)       
๒. วททช ๓๐๒ ชวีสถติ ิ ๓ (๓-๐-๖)  R/P  R   

 SCBE 302 Biostatistics 3 (3-0-6)       
๓. วทนว ๓๐๑ อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่และนวตักรรม ๓ (๒-๓-๕) P P P P P P 

 SCIN 301 IoT and Innovation 3 (2-3-5)       
๔. วทนว ๓๐๔ การจดัการนวตักรรมเชงิกลยทุธ์ ๒ (๒-๐-๔) R R R R R R 

 SCIN  304  Strategic Management of Innovation 2 (2-0-4)       
๕. วทนว ๓๙๑ ไมแ้ละวสัดจุากพชื ๒ (๒-๐-๔)  R R  R  

 SCIN 391 Wood and Phytomaterials 2 (2-0-4)       
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๙ 

ล าดบั 
(No.) 

ชัน้ปี / รหสัวิชา / ช่ือรายวิชา 
(Year / Course ID / Course Title) 

จ านวน 
หน่วยกิต 
(Credits) 

Program Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชัน้ปีที ่๓  -ต่อ-  (Year 3 -Continued-)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๖. วทนว ๓๙๓ วทิยาการแมลงสูน่วตักรรมและชวีธรุกจิ ๓ (๒-๓-๕) R R R R R  

 SCIN 393 Insect Scientific Innovation and Bio-
business 

3 (2-3-5)       

๗. วททช ๓๐๔ ชวีจรยิธรรม ๒ (๒-๐-๔) R    R  
 SCBE 304 Bioethics 2 (2-0-4)       

๘. วทวน ๓๗๑ การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการ ๓ (๓-๐-๖) R R R R R R 
 SCME 371 Marketing and Entrepreneurship 3 (3-0-6)       

๙. วทนว ๓๙๔ โครงการศกึษากรณีพเิศษ ๑ ๓ (๐-๙-๓) M M M M M P 
 SCIN 394 Senior Project in Bioinnovation I 3 (0-9-3)       

๑๐. วทนว ๓๐๓ การฝึกปฏบิตังิานและการศกึษาดงูาน
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทางนวตักรรมและ
วสิาหกจิ ๑ 

๓ (๐-๙-๓) P/M M M M M P 

 SCIN 303 Internship for Innovation and 
Entrepreneurship II 

3 (0-9-3)       

ชัน้ปีท่ี ๔   (Year 4)        
รหสัวชิา / ชื่อรายวชิา (Course ID / Course Title)        
๑. วทนว ๔๐๓ สมัมนาทางชวีนวตักรรม ๑ (๐-๓-๑)  P P P P P/M 

 SCIN 403 Seminar in Bioinnovation 1 (0-3-1)       
๒. วทนว ๔๙๔ โครงการศกึษากรณีพเิศษ ๒ ๓ (๐-๙-๓) M M M M M M 

 SCIN 494 Senior Project in Bioinnovation II 3 (0-9-3)       

 
I  =  PLO is Introduced & Assessed P  =  PLO is Practices & Assessed 
R  =  PLO is Reinforced & Assessed M  =  Level of Mastery is Assessed 
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๑๔๐ 

 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

รายละเอียดอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๑ 

รายช่ืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 

๑. รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ 
 

๑. คณุวฒิุ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษา 

สถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Physics Virginia Polytechnic Institute & State University ๒๕๔๔ 
M.Sc. Physics Virginia Polytechnic Institute & State University ๒๕๓๙ 
M.Sc. Applied Mathematics มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๓๘ 
B.Sc. Physics (1st class honored) มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๓๖ 

 
๒. สงักดั ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความช านาญ ชวีฟิสกิส ์
๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
Pimpunchat, B., Wake, G. C., Modchang, C., Triampo, W., Babylon, A. M. (2013) Mathematical 

Model of Leptospirosis: Linearized Solutions and Stability Analysis. Applied Mathematics, 4, 
77-84. 

Panjaburees, P., Triampo, W., Hwang, G.-J., Chuedoung, M., & Triampo, D. (2013). Development of 
a diagnostic and remedial learning system based on an enhanced concept-effect model. 
Innovations in Education and Teaching International, 50(1), 72-84. 

Nokkaew, A., Amornsamankul, S., Pimpunchat, B., Saengpayab, Y., & Triampo, W. (2013). Simple 
stochastic model for random waste absorption of an algae cell: Analytic approach. 
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7(9), 837-
844. 

Schreier, S., Doungchawee, G., Chadsuthi, S., Triampo, D., & Triampo, W. (2013). Leptospirosis: 
Current situation and trends of specific laboratory tests. Expert Review of Clinical 
Immunology, 9(3), 263-280. 

Hwang, G. -J., Panjaburee, P., Triampo, W., & Shih, B.-Y. (2013). A group decision approach to 
developing concept-effect models for diagnosing student learning problems in mathematics. 
British Journal of Educational Technology, 44(3), 453-468. 

Sornbundit, K., Modchang, C., Nuttavut, N., Ngamsaad, W., Triampo, D., & Triampo, W. (2013). An 
ising-like model for monolayer-monolayer coupling in lipid bilayers. Journal of the Korean 
Physical Society, 63(1), 71-77. 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๒ 

Nokkaew, A., Traimpo, W., Amornsamankul, S., Pimpunchat, B., Modchang, C., & Traimpo, D. (2013) 
Ammonia uptake by unicellular green microalgae: Mathematical modeling and parameter 
optimization. Southeast-Asian Journal of Science, 2(1), 41-51 

Pattanasiri, B., Li, Y. W., Landau, D. P., Wüst, T., & Triampo, W. (2012). Conformational transitions 
of a confined lattice protein: A Wang-landau study. Journal of Physics: Conference Series, 
402(1). 

Precharattana, M. & Triampo, W. (2012). Effects of initial concentration and severity of infected cells 
on stochastic cellular automaton model dynamics for HIV infection. Lecture Notes in 
Computer Science 7495 LNCS, 454-463. 

Pattanasiri, B., Li, Y. W., Landau, D. P., Wüst, T., & Triampo, W. (2013). Thermodynamics and 
structural properties of a confined HP protein determined by wang-landau simulation. Journal 
of Physics: Conference Series, 454(1). 

Precharattana, M., & Triampo, W. (2014). Modeling dynamics of HIV infected cells using stochastic 
cellular automaton. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 407, 303-311. 

Sornbundit, K., Modchang, C., Triampo, W., Triampo, D., Nuttavut, N., Kumar, P.B.S., Laradji, M. 
(2014) Kinetics of Domains Registration in Multicomponent Lipid Bilayer Membranes. Soft 
Matter, 10, 7306-7315. 

Nokkaew, A., Triampo, W., Nuttavut, N., Chuedoung, M., Triampo, D., Modchang, C. (2014). Triangle 
based scaffolding for trigonometric reasoning. International Journal of Science, Mathematics 
and Technology Learning, 20(3), 99-109. 

Wiratsudakul, A., Paul, M.C., Bicout, D.J., Tiensin, T., Triampo, W., & Chalvet-Monfray, K. (2014) 
Modeling the dynamics of backyard chicken flows in traditional trade networks in Thailand: 
implications for surveillance and control of avian influenza. Tropical Animal Health and 
Production, 46, 845 - 853. 

Saengpayab, Y., Kanthang, P., Schreier, Triampo, D., Triampo, W. (2015) Biophysical approach to 
investigate temperature effects on protein dynamics. EPJ Applied Physics 71 (3), 31201  

Chadsuthi, S., Iamsirithaworn, S., Triampo, W., and Modchang, C. (2016) Modeling seasonal 
influenza transmission and its association with climate factors in Thailand using time-series 
and ARIMAX analyses, Computational and Mathematical Methods in Medicine. In Press. 

Stefan Schreier, Piamsiri Sawaisorn, Rachanee Udomsangpetch and Wannapong Triampo, 
Advances in rare cell isolation: an optimization and evaluation study (2017) Journal of 
Translational Medicine. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๓ 

๒. ผศ. ดร. สจิุนดา ธนะภมิู 
 
๑. คณุวฒิุ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษา 

สถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biomedical Sciences (Genetics) University of Hawaii ๒๕๓๘ 
M.Sc Biomedical Sciences (Genetics) University of Hawaii ๒๕๓๓ 
B.Sc. Biology มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๒๘ 

 
๒. สงักดั ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความช านาญ เทคโนโลยชีวีภาพแมลง 
๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
Laohakieat K, Aketarawong N, Isasawin S, Thitamadee S, Thanaphum S* (2016) The study of the 

transformer gene from Bactrocera dorsalis and B. correcta with putative core promoter 
regions. BMC Genetics 17:34. Indexed in WOS: Impact Factor = 2.356. Q2. 

Aketarawong N*, Isasawin S, Sojikul P, Thanaphum S (2015) Gene flow and genetic structure of 
Bactrocera carambolae (Diptera, Tephritidae) among geographical differences and sister 
species, B. dorsalis, inferred from microsatellite DNA data. In: De Meyer M, Clarke AR, Vera 
TM, Hendrichs J (Eds): Resolution of Cryptic Species Complexes of Tephritid Pests to 
Enhance SIT Application and Facilitate International Trade. ZooKeys 540(2):239-272. 

Schutze MK, Aketarawong N, … Thanaphum S, et al. (2015) Synonymization of pest species within 
the Bactrocera dorsalis species complex (Diptera: Tephritidae): taxonomic changes based on 
a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic, behavioural, and 
chemoecological data. Systematic Entomology 40:457-471. Indexed in WOS: Impact Factor 
= 2.784. Q1 (Top 10%). 

Isasawin S, Aketarawong N, Thanaphum S* (2014) Development of genetic sexing strain Bactrocera 
carambolae (Diptera: Tephritidae) by introgression of sex sorting components from B. dorsalis 
Salaya1 strain. BMC Genetics 15 (Suppl 2):52. Indexed in WOS: Impact Factor = 2.356. Q2. 

Aketarawong N*, Isasawin S, Thanaphum S (2014) Evidence of weak genetic structure and recent 
gene flow  between Bactrocera dorsalis  s.s. and B. papayae, across Southern Thailand and 
West Malaysia, supporting a single target pest for SIT applications. BMC Genetics 15:70. 
Indexed in WOS: Impact Factor = 2.808. Q2. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๔ 

Isasawin S, Aketarawong N, Thanaphum S* (2012) Characterization and evaluation of microsatellite 
markers in a strain of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera:Tephritidae), with a 
genetic sexing character used in sterile insect population control. European Journal of 
Entomology 109:331-338. Indexed in WOS: Impact Factor = 1.061. Q2.  

Permpoon R, Aketarawong N, Thanaphum S* (2011) Isolation and characterization of Doublesex 
homologues in the Bactrocera species: B. dorsalis (Hendel) and B. correcta (Bezzi) and their 
putative promoter regulatory regions. Genetica 139(1):113-127. Indexed in WOS: Impact 
Factor = 2.358. Q1. 

Aketarawong N, Chinvinikul S, Orankanok W, Guglielmino CR, Franz G, Malacrida AR, Thanaphum 
S* (2011) The utility of microsatellite DNA markers for the evaluation of area-wide integrated 
pest management using SIT for the fruit fly, Bactrocera dorsalis  (Hendel), control programs 
in Thailand. Genetica 139(1):129-140. Indexed in WOS: Impact Factor = 2.358. Q1  

Permpoon R. and S. Thanaphum*. 2010. “Isolation and characterization of oligomerization domain I 
and II coding regions of doublesex genes in agricultural fruit flies (Diptera: Tephritidae)” 
Eur. J. Entomol. 107:121-126  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๕ 

๓. ดร. ณภศัศรณ์ ปัญญาสขุ 
 
๑. คณุวฒิุ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษา 
สถาบนั พ.ศ. 

Ph.D. Plant Physiology Purdue University, West Lafayette, 
Indiana USA 

๒๕๕๔ 

M.Sc Botany จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๒๕๔๘ 
B.S. Biology, second class 

honors 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ๒๕๔๔ 

 
๒. สงักดั ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความช านาญ เทคโนโลยชีวีภาพ 
๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
Benatti, M.R., Yookongkaew, N., Meetam, M., Guo W.J., Punyasuk, N., AbuQamar, S. and 

Goldsbrough, P. 2014. Metallothionein deficiency impacts copper accumulation and 
redistribution in leaves and seeds of Arabidopsis. New Phytologist. 202(3). 940–951. 

Buasong, A., Narangajavana, J., Thitamadee and Punyasuk, P. 2014. Correlation of Fertilizer 
Application, Growth and Nutrient Transporter Gene Expressions in Thai Cassava. The 26th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Mae Fah 
Lunag University, Chiang Rai, Thailand. 203-209. 

Pinkaew, S., Narangajavana, J., Kongsawadworakul, P. and Punyasuk, P. 2015. Expression of 
phosphate transporter 1 (PHT1) in Thai cassava under drought condition. The 27th Annual 
Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Mandarin Hotel 
Bangkok by Center Point. Bangkok, Thailand. 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๖ 

 ๔. ดร. ปฐมพล วงศต์ระกลูเกต ุ
 

๑. คณุวฒิุ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษา 

สถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biomedical Science University of Sheffield ๒๕๕๔ 
B.Sc. Biology มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๔๘ 

 
๒. สงักดั ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความช านาญ stem cell 
๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
Wnt signaling inhibitor FH535 selectively inhibits cell proliferation and potentiates imatinib-induced 

apoptosisin myeloid leukemia cell lines. 2017; International Journal of Hematology 
Association of the Long Non-coding RNA Steroid Receptor RNA Activator (SRA) with TrxG and PRC2 

Complexes. 2015; PLoS Genetics 
CTCF Recruits Centromeric Protein CENP-E to the Pericentromeric/Centromeric Regions of 

Chromosomes through Unusual CTCF-Binding Sites. 2015; Cell Reports 
DNMT3B inhibits the re-expression of genes associated with induced pluripotency. 2014; 

Experimental Cell Research 
Aza-deoxycytidine induces apoptosis or differentiation via DNMT3B and targets embryonal carcinoma 

cells but not their differentiated derivatives. 2014; British journal of cancer 
Induced pluripotency enables differentiation of human nullipotent embryonal carcinoma cells 

N2102Ep 2014; Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research. 
RpoS and oxidative stress conditions regulate succinyl-CoA: 3-ketoacid-coenzyme A transferase 

(SCOT) expression in Burkholderia pseudomallei 2013; Microbiology and Immunology 
STELLA Facilitates Differentiation of Germ Cell and Endodermal Lineages of Human Embryonic 

Stem Cells. 2013; PLoS ONE 
 
 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๗ 

๕. ดร. ทฏัพงศ ์ตลุยานนท์ 
 

๑. คณุวฒิุ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษา 

สถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biological Science Virginia Polytechnic Institute & State 

University 
๒๕๕๙ 

B.Sc. Plant Science มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๕๔๗ 
 
๒. สงักดั โครงการจดัตัง้ส านกัสาขาวชิาชวีนวตักรรมทีย่ ัง่ยนื คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓. งานวิจยัท่ีสนใจหรือมีความช านาญ สรรีวทิยาพชื 
๔. ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
Nilsen, E.T., Tulyanon, T. (2015) An update on the diversity and function of foliar scales using 

data from Rhododendron in section Schistanthe (Ericaceae). Journal American 
Rhododendron Society, 69: 187-193  

Tulyananda, T., Nilsen, E.T. (2016) Sub-epidermal, leaf idioblasts of tropical Rhododendron 
(Ericaceae): relationships with leaf anatomy, stomatal traits and leaf water relations. 
American Journal of Botany, (manuscript submitted)  

Tulyananda, T. (2016) Vegetative Anatomy of Rhododendron with a Focus on a Comparison 
between Temperate and Tropical Species (Unpublished doctoral dissertation). Virginia 
Polytechnic Institute & State University.  

Tulyananda, T., Nilsen, E.T. (2017) Adaptive changes in wood anatomy upon diversification of 
Rhododendron (Ericaceae) into the tropical zone. Australian Journal of Botany, 
(manuscript submitted)  

Tulyananda, T., Nilsen, E.T. Exploring leaf anatomical traits of Rhododendron. (manuscript) 
 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๘ 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ล าดบั ช่ือ –นามสกลุ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขา)/สถาบนั/ 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

๑. น.ส. ปทุมรตัน์ ตูจ้นิดา ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Organic Chemisty)  
The University of Nottingham (1980) 

๒. นาย สทิธวิฒัน์ เลศิศริ ิ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Agricultural Science)  
Tohoku University (1997) 

๓. น.ส. กณัยารตัน์ สุไพบลูยว์ฒัน รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Biotechnology)  
Chiba University (1997) 

๔. นาย วรรณพงษ์ เตรยีมโพธิ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Physics) Virginia Tech (2001) 
๕. นาย สุจนิดา ธนะภมู ิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biological Science -Genetics) 

University of Hawaii (1995) 
๖. นาย ธรีเกยีรติ ์เกดิเจรญิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat (Physical Chemistry) 

University of Innsbruck (1995) 
๗. นาย ณภศัศรณ์ ปัญญาสุข อาจารย ์ Ph.D. (Plant Physiology)  

Purdue University (2011) 
๘. นาย ปฐมพล วงศต์ระกูลเกตุ อาจารย ์ Ph.D. (Biomedical Science)  

University of Sheffield (2011) 
๙. นาย ทฏัพงศ ์ตุลยานนท ์ อาจารย ์ Ph.D. (Biological Science)  

Virginia Tech (2016) 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๙ 

 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล  
และประกาศคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
๑. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญา และปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗. ประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่ง การศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

  



 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 

  



 

 

๒
 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 

 



 

 

๓
 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 

 



 

 

๔
 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 

 



 

 

๕
 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังส้ินภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศกึษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 

 



 

 

๖
 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซํ้าในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 

 



 

 

๗
 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   ครั้งสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 

 



 

 

๘
 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสือถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
 

 

 

 

 

 



 

 

๙
 

ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมใีบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 

 



 

 

๑๐
 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทท่ี  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 

 



 

 

๑๑
 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  

 































มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๗๕ 

 
 

ภาคผนวก ๗ 
 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  



 
 
 
 

    ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
               วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

.................................... 
 

เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลไดมีโอกาสใชขอบังคับวินัยนักศกึษาเปนกรอบและแนวทาง
ในการใชสิทธแิละเสรีภาพสวนบุคคลในสงัคมแหงการเรยีนรูรวมกนั  ซ่ึงจะชวยปองกันนักศกึษาใหพน
จากสิ่งที่เปนอปุสรรคตอการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 

อาศยัอํานาจ ตามมาตรา   ๒๔ (๒)    แหง     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหดิล    พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ           
ไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล วาดวยวินยันักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”  
ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล วาดวยวินยันักศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
ขอ ๔  ในขอบงัคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย ”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
“ อธิการบดี ”    หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล 
“ สวนงาน ”   หมายความวา   คณะ วิทยาลยั สถาบัน บณัฑิตวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตที่มี

การเรียนการสอนตามหลักสตูรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
“หัวหนาสวนงาน”  หมายความวา   คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  รวมถึงรองอธิการบดี

ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
“ เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และพนกังานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหดิลที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 
“นักศึกษา”   หมายความวา   นักศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี    ระดับปริญญาตรี   และ

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 

           หมวด ๑ 
               วินัยและการรักษาวินัย 
 

   ขอ ๕  นกัศึกษาตองรักษาวินยัและจรรยาบรรณ   และปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในขอบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ  

                การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวนิัยใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
 
 



   
 
๒ 

 

ขอ ๖  นักศกึษาตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ช่ือเสียง และเกยีรติคุณของ
มหาวิทยาลัย  หามกอเหตวุุนวาย ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือ
ของบุคคลอื่น 

ขอ ๗  นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสภุาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
หรือเสียหายแกตนเอง  บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘  นกัศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่ง และปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานทีก่ําหนด   

              ในกรณีที่เขาชั้นเรยีน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศกึษา
ตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศกึษา เพื่อใหอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวทิยาลัยตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

ขอ ๑๐  นกัศกึษาตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทกุวทิยาเขตของมหาวิทยาลัย 
หรือเมื่ออยูในชุดเครื่องแตงกายนกัศึกษา   

ขอ ๑๑  นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
 (๑)  เลนการพนัน หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือมีสวนเกีย่วของสนับสนุนการพนัน 

ทุกชนิด 
 (๒) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย  รวมทั้งเปนตัวแทนขาย หรือ

จําหนายซึ่งยาเสพติด หรือส่ิงเสพติดใหโทษที่ผิดกฎหมาย 
 (๓)  กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย  ขมขู บังคับขืนใจ รีดไถ

บุคคลอื่น หรือทุจริตในเรื่องการเงิน  
(๔)  ครอบครอง หรือนําอาวุธปน หรือวัตถุอันตรายเขามาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเปนเหตุ

ใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน 
(๕) ประพฤตผิิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเกีย่วกับเพศ 

อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
(๖) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอ่ืน เปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายสาหัส หรือถึงแก

ความตาย หรือเปนเหตุใหเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
(๗)  กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวานัน้ รวมถึงตองไมกระทาํการ
อ่ืนๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวทิยาลัยหรือผูอ่ืน 

(๙) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซึ่ง ส่ือ ส่ิงพิมพ ส่ิงวาด หรือส่ิงเขียน หรือ
กระทําการอื่นใด  อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวทิยาลัยหรือผูอ่ืน 



   
 
๓ 

 (๑๐)  กระทําการปลอมลายมือช่ือผูอ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไขขอความในเอกสาร
ที่แทจริง หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย หรือผูอ่ืนที่อาจกอใหเกิดความเสยีหายแก
มหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 

 (๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน เปนเหตใุหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรง  

 (๑๒)  กระทําการอื่นใดที่อธิการบดีไดกําหนดวาเปนการกระผิดวนิัยอยางรายแรง 
  ขอ ๑๒  นักศกึษาผูใดกระทาํผิดวินยัตามทีบ่ัญญัติไวในขอบังคับนี้ จักตองไดรับโทษทางวินยั   

ในกรณีกระทาํผิดวินยัเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหหวัหนาสวนงานพจิารณา    
งดโทษโดยใหวากลาวตกัเตือนก็ได   

ขอ ๑๓  โทษทางวินยัมี ๖ สถาน 
(๑)  วากลาวตกัเตือน 
(๒)  ทําทณัฑบนเปนหนังสือ 
(๓)   ตัดสิทธกิารเขาสอบ 
(๔)  งด  ยับยั้ง  หรือชะลอการเสนอชื่อ  เพื่อขออนุมัติ   หรือรับปริญญาบัตร   หรือ

ประกาศนยีบตัร 
              (๕)  ใหพกัการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา 
 (๖)   ใหพนสภาพนกัศึกษา 
ขอ ๑๔  นกัศกึษาผูใดกระทาํผิดวินยัที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวนิยัอยางรายแรงจะตองไดรับ

โทษทําทัณฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณีแหงความผิด  แตสําหรับการลงโทษวากลาวตักเตือนใหใช
เฉพาะกรณีกระทําผิดวนิัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยงัไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน 

ขอ ๑๕  นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรืองด 
ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  หรือใหพักการศกึษา มี
กําหนดไมเกินหนึ่งปการศกึษา  หรือใหพนสภาพนกัศึกษาตามความรายแรงแหงกรณ ี

ขอ ๑๖  ใหหัวหนาสวนงานมีสิทธิออกประกาศเกีย่วกับวินยันกัศึกษาที่เกีย่วของกับสวนงานของ
ตนไดเทาทีไ่มขัดหรือแยงกบัขอบังคับนี้ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 

         
   หมวด ๒ 

การดําเนินการทางวินัย 
 

ขอ ๑๗  การดาํเนินการทางวนิัยแกนกัศึกษา    ซ่ึงมกีรณอัีนมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวนิัย 
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

ขอ ๑๘  นักศึกษาผูใดถูกกลาวหา    โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวนิัย   หรือความ
ปรากฏตอหัวหนาสวนงานวานักศกึษาผูใดกระทําความผิด    ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนความผิดทีป่รากฏชัดแจงในกรณีดังตอไปนี้  จะไมสอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได 



   
 
๔ 

(๑)  กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด จนไดรับโทษจําคุก 
หรือโทษที่หนกักวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (๒)  กระทาํผิดวินยั และไดรับสารภาพหรือใหถอยคําเปนหนังสือตอหัวหนาสวนงาน 
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน และไดมกีารบนัทึกถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณ
อักษร 

ขอ ๑๙  คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๘  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  กรรมการและ
เลขานุการ จํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา ใหแลวเสรจ็ภายในหกสบิวัน นับ
แตวนัที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง   
                              ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ ๒๐  คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบช่ืุอพยานหรือไมก็ได ทั้งนีเ้พื่อใหผูถูกกลาวหาชีแ้จง 
และมีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณา กอนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๒๑  การกระทําผิดวนิัยไมรายแรง  ใหหวัหนาสวนงานสั่งลงโทษ โดยใหทําทณัฑบนเปน
หนังสือ หรือวากลาวตกัเตือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด   แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
โดยไมชักชา 

ขอ ๒๒  การกระทําผิดวนิยัอยางรายแรง    ใหหวัหนาสวนงานรายงานกรณีที่เปนสาเหตุและ
รายงานผลการสอบสวน (ถามี) มายังอธิการบดีเพื่อพิจารณาโทษ และสั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรือ
งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  หรือใหพัก
การศึกษามกีําหนดไมเกนิหนึ่งปการศึกษา  หรือใหพนสภาพนกัศึกษาตามความรายแรงแหงกรณ ี

   การสั่งลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษ
แทนไดไมเกนิหนึ่งภาคการศกึษา  

ขอ ๒๓  การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยใหทําเปนหนังสือ และใหผูส่ังลงโทษแจงสิทธิใน
การอุทธรณ รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวดวย 

 เมื่อไดส่ังลงโทษนักศกึษาผูใดแลว ใหรีบแจงตอบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของ
นักศึกษาผูนั้น  อาจารยที่ปรึกษาและมหาวทิยาลัย แลวแตกรณีเพื่อทราบ         

        
         หมวด ๓ 

                     การอุทธรณ 
 

ขอ  ๒๔.  นกัศึกษาผูใด ซ่ึงถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้   และไมเหน็ดวยกับคําสัง่ถูกลงโทษ  
นักศึกษาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

               ในระหวางอุทธรณใหนักศกึษายังคงไดรับโทษ 
 



   
 
๕ 

 
ขอ ๒๕  การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหผูอุทธรณทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของตนในหนังสอื

นั้นดวย และใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายใหคนอืน่อุทธรณ
แทนตนไมได 

ขอ ๒๖  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคดัรายงานการ
สอบสวนได    สวนบันทกึถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหเปนดุลยพนิิจของหัวหนาสวนงานหรือ
คณะกรรมการสอบสวนแลวแตกรณ ี  ทีจ่ะอนุญาตใหตรวจหรือคัด โดยใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน
เปนกรณี ๆ ไป 

ขอ ๒๗  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกนิเจ็ดคนโดย
ตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคนซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง และ
ใหมวีาระการดํารงตําแหนงเทาอธิการบดีที่แตงตั้ง  

ขอ ๒๘  คณะกรรมการอุทธรณมอํีานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  วินิจฉยัส่ังการเรื่องที่อุทธรณ 
(๒)  ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ 

มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจาํเปน 
(๓)  แตงตั้งบคุคลหรือคณะบุคคล  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งซึง่อยู

ในอํานาจของคณะกรรมการก็ได 
(๔)  หนาที่อ่ืน ๆ   ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๒๙  การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันทาํการนับจาก
วันทราบคําสั่งหรือควรทราบคําสั่งลงโทษ  

ขอ ๓๐  ในการอุทธรณใหยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการโดยตรง และใหคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  เวนแตมีเหตุผล
ความจําเปน กอ็าจขยายเวลาได แตไมเกนิหกสิบวนันับจากวันครบกาํหนด ทั้งนีจ้ะตองบันทึกเหตแุหงการ
นั้นไว 

ขอ ๓๑  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา การสั่งลงโทษสมควรแกความผิด  หรือเหน็วาการสั่ง
ลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหรอืไมเปนธรรม  ใหเสนอขอความเหน็ชอบจากอธิการบด ี เพื่อส่ัง
ยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณ ี

   คําวินิจฉยัตามวรรคแรกใหถือเปนยุติและใหคณะกรรมการแจงคําวินจิฉัยใหผูอุทธรณ
ทราบเปนหนงัสือโดยเร็ว 

ขอ ๓๒  การนับเวลาตามขอบังคับนี้   หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวนัหยุดทําการของมหาวิทยาลัย   
ใหนับวันเริ่มทําการถัดวันหยุดเปนวันสุดทายแหงเวลา 

ขอ ๓๓  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมอํีานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเปนทีสุ่ด 
 

 



   
 
๖ 

 
          หมวด ๔ 
       บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๓๔  ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการทางวินยั หรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณไวกอนวนัที่ขอบังคับนี้มี

ผลใชบังคับใหดําเนนิการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล วาดวยวนิัยนกัศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ 

ขอ ๓๕ ในระหวางทีย่ังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวนิัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ 
 

 
      ประกาศ   ณ   วนัที่       ๘        ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                   
               (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช) 
                            นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๘๒ 

 
 
 

ภาคผนวก ๘ 
 

ค าสัง่คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 
และ 

ค าสัง่คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต 

  







มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๘๕ 

 

 
 

ภาคผนวก ๙ 
 

เอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบนั 
“BACHELOR OF SCIENCE 

DUAL DEGREE PROGRAM AGREEMENT 
BETWEEN 

UNIVERSITY OF SUSSEX  
AND MAHIDOL UNIVERSITY” 



















มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๙๔ 

 
 

ภาคผนวก ๑๐ 
 

แนวทางการเทียบจ านวนหน่วยกิต 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลยัมหิดล กบั 
UNIVERSITY OF SUSSEX  

 
 

 

 

 

 
  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๙๕ 

แนวทางการเทียบจ านวนหน่วยกิต 
ระหว่าง มหาวิทยาลยัมหิดล กบั UNIVERSITY OF SUSSEX 

 
 
Credit conversions 

See how University of Sussex credit values convert into the European Credit Transfer System 
(ECTS) and US Semester Hours, although this varies between US universities. 

 
Sussex ECTS US 

120 60 30 
60 30 15 
30 15 8 
15 7.5 4 
6 3 1.5 

 
Note: this guide serves as the ECTS Information Package 
The module topic information in this guide is subject to change. Some module combinations may not 
be possible because of timetable constraints (including combinations of modules from different levels 
of the same Sussex degree subject).  

 
ทีม่า: http://www.sussex.ac.uk/study/international-students/visiting-exchange-erasmus-
students/modules/choose 
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